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НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАС 

ОБРАЗ ХРЕСТИТЕЛЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА В ПОЕМІ 

М. РУДЕНКА «РОГНІДА І 

ВОЛОДИМИР»  

Науковий доробок із історії Київської 
Русі налічує тисячі монографій, дисертацій, 
наукових розвідок. Важко навіть 
перерахувати імена вчених, причетних до 
дослідження означеної тематики: 
С.Аверинцев, М. Грушевський, Д. Лихачов, 
П. Толочко, Д. Чижевський, А. Яковлєв та 
багато інших. Історія Київської Русі, 
зокрема історія прийняття християнства, 
знайшла відгук у розвідках представників 
релігійних конфесій. Наприклад, архіманд-
рита Віктора (Коцаби), єпископа 
Володимира (Поліщука) та багатьох інших.  

Образ хрестителя Київської Русі князя 
Володимира Святого овіяний ореолом 
легенд, переказів, міфів різного ступеня 
достовірності. Схожа на легенду і доля 
гордої полоцької княжни Рогніди, дружини 
князя Володимира. Вона надихала 
художників, музикантів, письменників: 
художник А. Лосенко створив картину 
«Володимир і Рогніда», М. Грибков є 
автором полотна «Ревнощі Рогніди», 
композитор О. Сєров написав оперу 
«Рогніда», Рогніді присвячені поезії 
К. Рилєєва, Т. Шевченка, Я. Купали.  

Дещо інший ракурс осмислення постаті 
князя Володимира та непростих взаємин із 
дружиною Рогнідою показано у поемі 
Миколи Руденка «Рогніда і Володимир», де 
автор прагнув відійти від позірно-
театрального зображення князя. Поетові 
вдалося розкрити духовний світ і масштаб 
державотворчих задумів правителя, який 
провів декілька фундаментальних реформ у 
своїй державі, не зважаючи на те, що на 
першому плані опиняється сюжетна лінія 
фатального та кривавого кохання Рогніди і 

Володимира.  
В основу сюжету поеми «Рогніда і 

Володимир» покладені події, зафіксовані в 
українських літописах про життя і політичну 
діяльність руського князя з династії 
Рюриковичів, хрестителя та правителя 
Київської Русі Володимира. У примітки до 
тексту твору винесено авторське 
зауваження, що «події, зображені в поемі, 
цілком відповідають літописним джере-
лам». Таким чином автор пов’язує давні 
історичні події з міркуваннями про долю 
народу. Історизм художнього мислення 
виявляє напружену динамічність, коли 
триєдність теперішнього, майбутнього та 
минулого стають об’єктом пильної уваги 
поета: «Завваж: якби не ця подія, / Світ був 
би зовсім / не такий» [11, с. 759]. Поема несе 
в собі не тільки яскраво виражену ідею 
національної свідомості, але й цілий звід 
відомостей про соціальний, побутовий 
устрій, рівень матеріального та духовного 
розвитку народу, про те особисте і 
загальне, що визначає загальнолюдський 
характер національних подій.  

У «Повісті врем’яних літ» за Іпатським 
списком (ред. В. Яременка) є запис про 
невдале сватання князя Володимира до 
доньки князя полоцького Рогволода 
Рогніди. Княжна відмовила Володимирові, 
бо хотіла вийти заміж за Ярополка [8].  

У «Літописі руському» (пер. Л. Мах-
новця) про сватання Володимира розлого 
розказано на полях літопису. Розпові-
дається, як Рогніда зневажливо заявила, що 
«не хоче роззути Володимира» як 
«робичича», тобто  сина  рабині,  натякаючи  

Ю. Логвиненко, В. Мазуренко  
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на те, що Володимир був нешлюбним 
сином Святослава від Малуші, ключниці 
Ольги [7]. 

О. Роменський наводить декілька 
гіпотез відмови полоцької князівни сватам 
Володимира. Вчений переконує, що версія 
А. Карпова про те, що Рогніда боялася 
втратити соціальний статус майбутніх дітей, 
позбавлена сенсу, адже у Давній Русі діти 
дружин і наложниць мали рівні права. 
Дослідник відкидає гіпотезу І. Данилев-
ського про те, що в словах князівни 
присутній натяк на язичництво молодшого 
Святославича, адже сама була донькою 
варяга Рогволода. Більш вірогідним 
видається пояснення фрази Рогніди в світлі 
скандинавських традицій [10]. 

Конфлікт було вирішено походом 
Володимира на Полоцьк: «І вже над 
Полоцьком / заграва / Вже мертві батько / і 
брати. / Майбутню матір Ізяслава / Велів 
живою зберегти» [11, с. 760]. Репліка 
Володимира «– Гидуєш мною? / Тож знай: їх 
умертвила / ти», пройшла крізь роки, 
створюючи в художньому полі поеми 
нерозривний зв’язок часів: «…Рік в рік 
спливло / тисячоліття, / Як мовлені оці 
слова. // Та й досі ще в зимові ранки / 
Розказує старе дупло, / Як плакала 
княгиня – / бранка, / Недбало кинута в 
сідло» [11, с. 761]. Через сказане князем 
слово, що пройшло крізь тисячоліття, час 
отримує характеристику конкретно-
історичної реальності. Автор поєднує 
історію та сучасність, вивіряючи теперішнє 
минулим і майбутнє теперішнім, показуючи 
непересічний вплив Володимира Великого 
на розвиток державності та суспільного 
життя на землях сучасної України.  

Рогволода і двох його синів було вбито, 
а Рогніду силою взято за Володимира, який 
відразу ж пішов походом на свого брата 
Ярополка. Знищивши цілу княжу династію, 
Володимир таким чином позбавив Полоцьк 
самостійності й автономії у складі Київської 
Русі.  

Рогніда народила Володимирові 
Ізяслава, але згодом князь збайдужів до 
неї. У правителя було до тисячі наложниць: 
триста у Вишгороді, триста в Білгороді та 

двісті у Берестовому [7]. Під роком 6488 
[980] є запис, де велелюбний Володимир 
порівнюється із біблійним царем 
Соломоном, який теж мав нестримний 
потяг до жінок. За «Літописом руським», у 
Володимира було шість дружин. 
О. Роменський доводить: молодший із 
Святославичів одружувався з метою 
зміцнення своєї влади, що зростала від 
шлюбу до шлюбу. Захопивши Рогніду, він 
отримав право на Полоцьке князівство. 
Узурпувавши владу в Києві, відбирає жінку 
брата для легітимізації свого становища. 
Одружившись на порфірородній Анні, 
підноситься над племінними князями, 
стаючи, за образним висловом Іларіона, 
«каганом» Руської землі. Оволодіння 
жінкою символізує політичне панування і є 
його невід’ємним атрибутом [10, с. 11]. 

М. Костомаров вказує на перебільшен-
ня у літописних хроніках любові Володи-
мира до жінок: «Літописець наш зображає 
загально Володимира жорстоким, крово-
жадним і женолюбивим; однак ми не 
можемо довіряти такому зображенню, бо з 
усього видно, що літописець навмисне хоче 
наложити на Володимира-поганця як 
можна більше чорних фарб, щоб якомога 
яскравіше вказати на чудотворне дійство 
благодаті хрещення і представити князя в 
дуже світлому вигляді по прийняттю 
християнства» [5, с. 5]. 

Рогніда почувала себе обділеною 
княжою ласкою та любов’ю. Вона вирішила 
помститися за себе та вбитих родичів і 
якось уночі намагалася зарізати Володи-
мира. Князь постановив убити дружину, але 
княгиня вклала в руки малого Ізяслава меч, 
і, коли Володимир зайшов до покою, син 
виступив проти батька. Заради сина бояри 
відрадили Володимирові вбивати Рогніду. 
За це горе її прозвали Гориславою. Але 
«відтоді підіймають онуки Рогволода меч 
на Ярославових онуків», – говорить 
літописець, щоб пояснити ворожнечу між 
нащадками Ізяслава полоцького і Ярослава 
Мудрого (хоча за Іп. Ізяслав і Ярослав, як і 
Мстислав та Всеволод, були синами 
Рогніді   –  прим.   Л.  Махновця)  [7].   Версії,  
що  Ізяслав   і   Ярослав   є   синами   Рогніди,  
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дотримується і М. Руденко: «Кохання 
пізнє – душ / заграва – / Вечірнім променем 
впаде: / Вона народить Ярослава, / Який 
Софію закладе» [11, с. 771].  

У поемі є декілька структурно-змістових 
центрів: князь і дружина, Київ і Полоцьк, 
історія й народ, однак всі події в повісті 
розвиваються від одного персонажа – 
князя Володимира. Поема вивела на 
авансцену історії людства особистість, яка 
стала врівень із історією, керувала потоком 
подій цілої держави та Європи, 
спромоглася піднятися над течією часу. Ці 
змістові й емоційні центри утворюють 
струнку систему художніх образів, 
організованих в епічне ціле автором.  

Образ Володимира є центральним у 
художньому світі поеми, однак 
розкривається через призму подружнього 
життя. Мотив непростих подружніх 
стосунків органічно виходив зі складних 
характерів героїв, адже характер Рогніди 
був, мов у тигриці, а Володимир мав 
«постать грізну й заважку».  

У князеві автор побачив істинного 
героя: «Він жив – немов у дзвоні било: / 
Дзвенів у сутності своїй» [11, с. 763]. 
Вокняжившись після братовбивчої 
міжусобиці, Володимир після 35 років 
правління залишив по собі могутню 
державу, з якою рахувалися країни Європи. 
Результатом успішних воєнних походів 
стало підкорення велетенської території, 
яку він об’єднав у 8 адміністративних 
округів, утворивши Новогородську, 
Полоцьку, Туровську, Ростовську, Володи-
мирську та ін. волості. У результаті цієї 
реформи Київська Русь почала набувати 
ознак централізованої монархії, а влада 
зосередилася в руках єдиного княжого 
роду – Рюриковичів.  

Володимир Святославович провів вдалу 
військову реформу, спрямовану на 
створення загальнодержавної системи 
оборони, забезпечуючи військових земель-
ними наділами. Д. Володіхін стверджує, що 
«Володимир Святославович змушений був 
більшу частину свого правління або вести 
війну, або зберігати постійну готовність до 
вступу у нову війну. У подібних умовах він 

виявляв велику мудрість, щедро, часом 
надміру, наділяючи свою дружину всім 
необхідним» [3, с. 70].  

Судова реформа князя мала на меті 
розмежувати сфери компетенції духовних і 
світських судів.  

Князь постає в образі мудрого стратега, 
воїна, правителя, має вдачу і зовнішність 
середньовічного правителя: «суворий син 
рабині / Престол у Києві посів» [11, с. 760], 
«Залізний велетень, рубака» [11, с. 763], має 
«постать грізну / й заважку» [11, с. 763], 
«князь… / Жорстокий він» [11, с. 765], «По-
царськи вдягнений, / величний, / Під’їхав 
верхи на коні / І кожен крок та порух / 
звичний / Були розмірені, значні» [11, с. 766].  

Він твердо правив багатою державою: 
«Погордувала, не ступила / Добром на 
золотий поріг» [11, с. 760], «На воїнах 
шоломи й лати. / На знаті – золото / й 
парча» [11, с. 766], «Вона прибратися 
зуміла / В святкове, царське, – / не 
просте» [11, с. 766]. 

Поет дає іншу, кардинально різну 
характеристику князя Володимира, 
дивлячись на головного героя очима 
Рогніди, тому бачить князя без захоплення 
чи страху. Навпаки, образ чоловіка, який 
вбив рідню на очах у дівчини, викликає у 
Рогніди відразу: «Який він муж? Не знає / 
ножиць / Його кучмата борода» [11, с. 761]. 
«А він на шкурах / на ведмежих / Лежить – / 
Немов і сам ведмідь» [11, с. 764]. 

Князеві важко давалися доленосні для 
країни рішення: «Коли ж йому скляніли очі, / 
Обернені у власну суть, – / Здавалось їй, що 
поторочі / Його по цій землі несуть» [11, 
с. 762]. Саме у такі хвилини чоловік ставав 
для Рогніди ближчим, вона була йому 
підпорою, розрадою, дружиною, він 
ділився з княгинею своєю важкою ношею: 
«В скорботах загубивши / міру, / Стогнав на 
шкурах / у кутку: / – Бог наказав обрати 
віру. / Але скажи: яку, яку?» [11, с. 763]. У 
своїй простоті і робочій повсякденності 
зображений у поемі князь. Таким його і 
покохала Рогніда, вже будучи у шлюбі. 
Поетові вдалося відійти від позірно-
театрального зображення Володимира,   
зробити   його   образ   надзвичайно  реаліс- 
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тичним: «Та часом він втрачав / надію – / 
Шипіла сумнівів змія: / – Чи стачить сили? 
Чи / зумію? / Адже ж це буду вже не я» [11, 
с. 769]. 

Найважче давалася князеві релігійна 
реформа, яка докорінно і назавжди змінила 
хід історії його держави й Європи. До того 
ж, Володимир проводив релігійну реформу 
двічі. Вперше у 980 році, відразу після 
вступу на київський престол. Язичницький 
пантеон за Володимира включав у себе 
шість язичницьких богів: Хорс, Дажбог, 
Стрибог, Симаргл і Мокош. Перун вважався 
головним божеством Київської Русі. Він був 
дерев’яний, мав залізні ноги, срібну голову 
та золоті вуса. Поет дотримується повної 
схожості з історичними джерелами: «Під 
срібний ніс лаштує вуса / Із золота – живи, 
Перун!» [11, с. 762]; «Біля колод його 
робота / Щодня ярмила спозарань: / Для 
ідолів ні срібла – / злота / Не шкодував, ані 
старань» [11, с. 762]. Військо Володимира 
присягалося і божилося Перуном: «І ніби 
ще замало кари, / Дружину кличе за вали – / 
Веде на Волгу, на Булгари, / Щоб там 
Перуна / прийняли» [11, с. 762].  

Покровитель князя і дружини Перун 
вимагав людських жертв: «Але ж велить 
вести / на жертву / Хлоп’ят русинських та 
дівиць» [11, с. 769], що не давало спокою 
Володимирові. У «Повісті» згадується такий 
випадок, коли жереб пав на сина 
християнина. Коли батько відмовився 
віддати сина, натовп знищив і батька, і сина 
[6, с. 454]. 

Князь прагнув змінити світоглядну 
основу релігії і разом із християнством 
запровадити нові функції, які релігія 
повинна виконувати у суспільстві: «Та хто 
сказав, що / мусить віра / Могуття дарувать 
нове? / Ні! Віра має вбити звіра, / Який в 
людині ще живе» [11, с. 769].  

І хоча на момент прийняття 
християнства на території Київської Русі 
існувала велика кількість віровчень і 
напрямків (язичництво, мусульманство, 
юдаїзм), однак вибір між світовими 
релігіями був надзвичайно складним, адже 
повинен був задовольнити державу і народ 
за багатьма критеріями всередині країни 

та, крім того, впливав на зовнішньо-
політичний вектор держави. Незважаючи 
на те, що до моменту масового хрещення 
Русі, деякі руські князі (Кий, Аскольд, 
Ольга) [4] сповідували християнство, однак 
жоден правитель не відважився на 
кардинальну зміну релігійного віровчення.  

У Володимира все обертається 
насамперед навколо державних інтересів. 
П. Толочко наголошує на законотворчій 
функції зміни релігії: «Прийняття віри для 
Володимира було не стільки явищем 
віросповідання, скільки явищем законо-
творчим. Він здобував закон для своєї 
країни. … По суті, Володимир Святосла-
вович зробив цивілізаційний вибір на 
наступне тисячоліття» [12, с. 39]. Архіманд-
рит Віктор (Коцаба) також головну роль 
відводив державотворчій функції 
запровадження християнства на Русі: 
«Князь Володимир мислив імперськими 
категоріями, які перед-бачають не просто 
єдність різних народів, об’єднаних в одній 
державі, а їхню співпрацю задля розбудови 
цієї держави. Тут язичницький менталітет, 
менталітет послуху тільки тому, хто 
сильніший, явно не підходив. Потрібен був 
універсалізм (від латинського universum – 
«всесвіт»), який би допоміг слов’янам стати 
не просто громадянами якоїсь однієї 
держави, а громадянами світу» [1, с. 8]. 
Впровадження християнства сприяло 
також і побудові сильної монархії та 
обмеженню іноземного впливу на політику 
Русі. Після хрещення князь почав карбувати 
власну срібну і золоту монету. Це була 
високохудожня монета з гербом-тамгою 
тризубом, портретом князя і словесною 
легендою [2].  

У поемі простежується неодноразове 
контрастне поєднання елементів язичницт-
ва з християнськими мотивами, за 
аналогією із язичницькими ремінісценціями 
«Слова про похід Ігорів»: «А повертавсь 
похмурий, / дикий – Зодягнений валився з 
ніг. / Тоді й Стрибог / золотоликий / Його 
розважити не міг» [11, с. 762]; «Десь, кажуть, 
чули в ту хвилину / В захмар’ї звуки Божих 
струн. / То був удар – немов / дитину / 
Послав    у     блискавці     Перун»   [11, с. 767].  
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На зразок героїчного епосу у поемі 
персоніфікується, одухотворяється приро-
да: «І ніби з темряви із пащі / На сонце 
викотивсь / Дніпро» [11, с. 768]. До Дніпра в 
українському епосі й у фольклорі особливе 
ставлення. Дніпро, Славутич – це заступник і 
помічник. Володимир хрестив киян у Дніпрі: 
«І, в чому народились, люди / Увійдуть у 
світу ріку, / Щоб Божий хрест / прийнять на 
груди – / Родившись вдруге на віку» [11, 
с. 770]. 

Масове хрещення киян у Дніпрі 
відкриває справжню історію християнізації 
нашої держави. Єпископ Володимир 
(Поліщук) вказує на те, що в жодному 
історичному документі чи європейській 
хроніці не знайшлося згадки з приводу 
християнізації Русі в кінці Х століття. Це 
пояснюється суто канонічною причиною: 
постановою Константинопольського 
патріарха Олексія 1029 р., в якій вказується 
на протизаконність хрещення людей поза 
храмом. «Масове хрещення киян у водах 
Дніпра не міг вчинити жоден візантійський 
священнослужитель і таке хрещення не 
могла визнати Константинопольська 
церква» [4, с. 20]. Записи про прийоми 
іноземних послів із релігійних питань, факт 
масового хрещення киян у Дніпрі може 
свідчити лише про те, що Русь хрестилася 
самочинно, вибір був здійснений історично, 
відокремлено від Візантії, що дає 
українській церкві право бути Самостійною 
і Незалежною, отримати Автокефалію. Дії 
Володимира та його священнослужителів 
свідчать про те, що князь міг визначити 
вектор і передбачити розвиток державної 
релігії на тисячоліття. На жаль, Україна до 
цього часу не спромоглася вирішити це 
надзвичайно складне питання, яке не 
втратило політичного забарвлення за 
тисячоліття історії.  

Поема перегукується із житієм святого 
рівноапостольного Володимира. У житії 
вибір князя пояснюється Божою милостю: 
«Зглянулося всемилостиве око благого 
Бога на князя Володимира – і просвітилися 
серце його і розум; він пізнав суєту 
ідольської омани і віднайшов єдиного Бога, 
Котрий створив усе видиме й 

невидиме» [9]. У такий же спосіб вибір 
князя трактується і в поемі: «А в хмарах дух 
живий / розлився / І мовив громом з 
висоти: / – Я в тіло воїна вселився. / Отож 
сьогодні Я / – Це ти» [11, с. 769]. Бог дав 
Володимирові силу й вселив віру: «Знов 
небо громом / розкололось: / – Це Слово й 
Діло – Ти і Я» [11, с. 770].  

Якщо князь залишив по собі сильну 
могутню незалежну європейську державу, 
то Рогніда продовжила жити у Софії 
Київській: «І понад банями повіє: / – Раз 
пам’ятника їй нема, / Рогніда житиме в 
Софії. / Софія – / Це вона сама» [11. с. 771], 
адже з дванадцяти дітей князя Володимира 
саме молодший син Рогніди – Ярослав 
Мудрий – став великим київським князем і 
заклав Софію Київську.  

М. Руденкові вдалося показати велич 
людини, яка творила історію. Він настільки 
глибоко переживає події твору, що є рівним 
серед персонажів, а якщо вдивитися 
уважніше, то, можливо, й центральним, зі 
своїм духовним світом, системою оцінок і 
життєвих гуманних цінностей. Через 
авторське світовідчуття пов’язуються в 
одне нерозривне ціле схожі на легенди 
події минулого та майбутнє: «Буває, нами 
володіє / Не хід планет, а звук / легкий» [11, 
с. 759]. 

Поема відображає дух епохи та народу 
(що є визначальною умовою її епічного 
змісту) і позицію оповідача. З нею 
пов’язаний оціночний момент у зображенні 
персонажів і подій, що відбуваються. 
Прагнучи розв’язати протиріччя минулого, 
поет зумів талановито втілити історичні 
події у реалістичних образах Володимира 
та Рогніди. Герой поеми – далекоглядний, 
жорсткий політик. Йому на межі 
можливостей давалися рішення, що 
змінювали хід світової історії та лицар. У 
його характері нерозривно переплелися 
найкращі лицарські чесноти і жорстокість 
тирана, пристрасний і розсудливий 
господар. Твір динамічний за своєю 
структурою, кожна глава – жива картина, 
що розкриває певний епізод із життя князя 
Володимира, державотворця не 
європейського, а світового рівня. 
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11. Руденко М. Поезії / М. Руденко. Передм. М.Ф. Слабошпицького. – К.: Дніпро, 1991. – 413 с.  
12. Толочко П.П. Цивілізаційний вибір Володимира Святого / П.П. Толочко // Вісник 

Національної академії наук України. – 2015. – №5. – С. 38–41. 

Н. Сукачова 

ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ  

ВАРТІ НАСЛІДУВАННЯ 

Захист Вітчизни – свята справа. Вона 
дуже часто вимагає від захисників великої 
самопожертви.  На захист своєї Вітчизни 
першими встали громадяни з активною 
громадянською позицією, здатні до 

колосальної самовіддачі. Українське 
військо сильне сміливими, мужніми, 
сповненими честі та відваги воїнами, які 
щодня ризикують своїм життям заради 
подолання найпідступнішого ворога. 
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Свято встановлено 14 жовтня 2014 року 
Указом Президента України П. Порошенка з 
метою вшанування мужності, бойового 
подвигу та героїзму захисників 
незалежності і територіальної цілісності 
України, самовідданості громадян, які 
присвятили своє життя служінню 
Українському народу, збереження та 
розвитку національних військових традицій 
і звитяг; сприяння подальшому зміцненню 
патріотичного духу в суспільстві, посилення 
суспільної уваги та турботи про захисників 
рідної землі (Указ Президента України «Про 
день захисника України» від 14.10.2014  
№ 806/201).  

Державне свято вважається досить 
новим, але продовжує традиції багатьох 
століть. Дату 14 жовтня обрано не 
випадково. У цей день відзначається велике 
православне свято – Покрова Пресвятої 
Богородиці. За календарем свят, з 1999 
року, у країні відзначають День 
українського козацтва. Традиційно в цей 
день запорізькі козаки обирали кошового 
отамана, старшин. Датою створення 
Української повстанської армії, більш ніж 
півстоліття, визнано саме 14 жовтня. 

У цей день ми приєднуємося до 
привітань на адресу всіх захисників нашої 
Вітчизни. Зичимо їм мирного неба, 
благополуччя і сил, здоров’я і щастя. 

Важливе місце у формуванні 
національно свідомої, патріотичної 
учнівської молоді, особливо в період агресії 
Росії проти України, займає предмет 
«Захист Вітчизни».  Його головною метою  є 
формування патріотично налаштованої 
учнівської молоді, формування її готовності 
до захисту Вітчизни та дій в умовах 
надзвичайних ситуацій. Учитель впливає на 
особистості, їхній світогляд, ідеали, 
принципи, почуття. Любов до рідної землі, 
повага до національних символів, почуття 
патріотизму, гуманності, мужності, 

самовідданості –  чесноти, з якими можна 
перемогти любого ворога. Успішна 
реалізація цього можлива лише за умови 
створення вчителем стійкої мотивації в 
учнів потреб у знаннях, підтримки 
постійного інтересу та бажання вивчати, 
сформувати вміння застосовувати знання з 
предмета «Захист Вітчизни» на практиці. 

У цей важкий для України час учителі 
предмета «Захист Вітчизни» Сумщини, 
учасники антитерористичної операції  
власним прикладом доводять свою 
відданість і любов до Батьківщини, 
формують ці цінності в інших. Знайомство з 
учасниками бойових дій викликає в учнів 
захоплення та гордість, формує 
національну свідомість. Ми повинні знати, 
хто захищав рідну землю, хто щодня 
ризикував власним життям заради нашого 
спокою та благополуччя. Їхня сміливість, 
патріотизм варті наслідування. Серед 
героїв – наші колеги: учителі предмета 
«Захист Вітчизни»: Михайло Миколайович 
Балабан (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, м. Лебе-
дин),  Максим Анатолійович Бойчук  
(КУ ССШ І-ІІІ ступенів № 2, м. Суми), Павло 
Володимирович Лакіза (Воскресенський 
НВК, Буринський район), Андрій 
Васильович Деміхов (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, 
м. Конотоп), Володимир Володимирович 
Бойко (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7,  
м. Ромни), Мирошниченко Сергій 
Васильович (Яструбинський НВК Сумський 
район), Кучеренко Сергій Миколайович 
(Кириківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Велико-
писарівський район). 

З історіями про вчителів Сумщини, які 
виконують свій священний обов’язок по 
захисту Вітчизни, ви можете ознайомитися 
або поділитися на сторінках газети 
«Педагогічна трибуна» у новій рубриці 
«Учителі-захисники Вітчизни» за 
посиланням: http://www.soippo.edu.ua/
index.php/periodychni-vydannia. 
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КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ 

Ю. Горбачова 

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ 

ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Ми виховуємо учня не як носія знань, а як людину, 
яка має жити в суспільстві і приносити йому 
користь. 

В. Сухомлинський 

Початок XXI століття – час 
запровадження нової якості життя. Сучасні 
суспільно-економічні відносини змушують 
людину виявити активну життєтворчість, 
мобільність і самостійність. 

Сьогодні йдеться про формування 
людини, здатної приймати відповідальні 
рішення, критично мислити, творчо 
вирішувати проблеми, самореалізуватися, а 
отже, про формування компетентної 
особистості. 

Компетентність – специфічна здатність, 
яка дає змогу активно розв’язувати 
проблеми, що виникають у реальних 
ситуаціях життя. Вона формується в 
процесі навчання та виховання не лише в 
школі, а й під впливом сім’ї, друзів, 

культури. Тому реалізація компетент-
нісного підходу залежить від освітньо-
культурної  ситуації, у якій живе і 
розвивається школяр.  

Питання формування компетентностей 
висвітлено в Концепції загальної середньої 
освіти, Концепціях мовної та літературної 
освіти, Державному стандарті базової і 
повної загальної середньої освіти, нових 
програмах. 

«У кожній людині є сонце … Тільки не 
треба його гасити» [3]. Цей вислів мудреця 
Сократа став  девізом у проведенні уроків 
української мови та літератури, що 
стимулюють розвиток таких життєвих 
компетентностей учнів:  

Вважаю, що цей процес більш 
ефективний, коли учні застосовують свої 
знання та здібності відповідно до реальних 
життєвих ситуацій, виконуючи певні 
соціальні ролі, створюючи проекти, 
портфоліо тощо. Для цього спрямовую  
свою діяльність як вчителя-координатора у 
певному напрямку. 

Пропоную алгоритм реалізації 
життєвих компетентностей учнів на уроках 

української мови та літератури, які 
впроваджую в педагогічну практику [5].  

На основі цього алгоритму  планую 
навчальний процес не тільки як процес 
засвоєння знань, оволодіння вміннями й 
навичками, але як і процес формування 
компетентностей кожного учня, виховання 
його особистості, розвитку його суспільно-
соціальної й творчої активності. Для цього 
створюю відповідні умови на уроках 
української мови та літератури. Намагаюся  
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урізноманітнити форми роботи так, щоб 
учні відчули необхідність своєї  присутності 
на заняттях, щоб виховати у них любов до 
свого предмета, бажання вчитися та 
самовдосконалюватися. 

На уроках української мови та 
літератури не лише даю дітям знання, а й 
навчаю бачити головне, робити висновки, 
самостійно здобувати знання, відкривати 
для себе щось нове, аби потім 
адаптуватися в суспільстві та творчо 
працювати. Для цього формую в учнів такі 
вміння: 
– прочитавши твір, уміти визначити 

проблеми, які порушуються, самостійно 
та критично їх аналізувати; 

– уміти працювати з текстом твору, 
добирати факти, художні деталі, 
аналізувати їх, робити висновки й 
узагальнення; 

– працювати в колективі над розв’язанням 
проблеми, поставлених одноклас-
никами; 

– користуватися знаннями, одержаними 
поза школою (радіо, телебачення, 
Інтернет); 

– уміння правильно говорити й писати; 
– добирати мовно-виражанні засоби 

відповідно до мети і ситуації спілкування; 
– уміння створювати власні висловлю-

вання. 
Формування комунікативної компетент-

ності – одне з головних завдань 
формування адаптованої до сучасних умов 
людини. Ця компетенція формується в 
умовах безпосередньої взаємодії, тому є 
результатом досвіду спілкування. 

Для формування комунікативної 
компетентності  учнів на уроках використо-
вую різні види мовленнєвої діяльності: 
аудіювання, письмо, говоріння, читання. 

Розвиваю вміння коректно вести 
навчальний діалог. Практикую різні за 
характером діалогічні висловлювання: 
діалог-обмін думками, діалог – розпи-
тування, діалог-спонукання, діалог 
етикетного характеру. 

Пропоную дітям ситуацію: уявіть собі, 
що одна людина робить іншій певну 
послугу, а та висловлює вдячність. 

Розіграйте цю ситуацію як розмову двох 
осіб. Або змоделюйте випадок, який 
найчастіше трапляється у нашому житті на 
тему «У громадському транспорті», «У 
магазині»… 

Навчаю школярів створювати 
монологічні висловлювання різних типів, 
стилів, жанрів, доцільно й правильно 
використовувати засоби мови для їх 
побудови. Практикую письмові завдання 
такого змісту: «Яку майбутню сім’ю я 
сподіваюсь мати?», «У чому полягає сенс 
життя?»,   «Яким я бачу своє майбутнє?», 
«Що потрібно для щастя людині?». 

Ефективним засобом формування 
комунікативної компетентності вважаю 
ситуативні завдання, які використовую у 
певній послідовності з урахуванням теми, 
змісту, етапу уроку, підготовленості класу. 
Наприклад, на уроці за темою «Усна 
відповідь на лінгвістичну тему» пропоную 
учням таку ситуацію: «Уявіть, що ваші 
батьки зацікавилися, для чого вам вчити 
словосполучення?» [2]. Дайте усну відповідь 
на поставлене запитання. 

На уроках рідної мови використовую 
текстовий матеріал з елементами новизни, 
який відповідає віковим особливостям 
дітей, є цікавим для них, викликає бажання 
вчитися. Навчаю знаходити свої помилки та 
помилки товаришів, самостійно аналізувати 
їх, аргументувати свої міркування. 

Уроки літератури є плодотворним 
ґрунтом для формування умінь вести 
бесіду, вирішувати проблемні завдання. У 
кожному творі є художня деталь, яка 
збудить уяву читачів, змусить замислитися, 
провести аналогії з сучасним життям. 

Так, вивчаючи твір В. Нестайка «Тореа-
дори з Васюківки», пропоную написати 
листа Яві та Павлуші (на вибір учня), дати їм 
цінні поради. Учні залюбки виконують такі 
творчі завдання. 

На уроках української літератури пропоную 
школярам уявити себе журналістами, взяти 
інтерв’ю у батьків на теми, пов’язані з вивченням 
того чи іншого художнього твору. Наприклад, як 
би вчинили ваші батьки, уявляючи себе на місці 
матері й батька героїні поеми Т. Шевченка 
«Катерина». 
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Корисним засобом формування комуні-
кативної компетентності є дискусія, у 
процесі якої учні розмірковують, вчаться 
аргументовано доводити свою думку, 
шукають істину. Наприклад, обговорюючи 
новелу В. Винниченка «Момент», запитую в 
учнів: «Чи може щастя бути миттєвим?». 
Такі завдання справляють виховний вплив 
на школярів, бо так їм доводиться 
задумуватися над багатьма питаннями, які 
хвилюють людину. 

Проводжу нестандартні уроки, що 
розвивають комунікативні вміння: урок-
подорож, урок-суд, урок-творчий звіт, прес-
конференція тощо. 

Все це забезпечує уміння усної 
мовленнєвої діяльності, спрямовує на 
розвиток умінь слухати й розуміти 
сприйняте на слух, уміння говорити, 
спілкуватися, а також уміння читати й 
писати, уміння презентувати свою роботу, 
адаптацію в мовному середовищі. 

Творча компетентність – це знання, 
уміння, навички, ставлення, необхідні для 
успішної творчої діяльності та можливість 
використати їх у житті на практиці. 

Для формування творчої компетент-
ності учнів застосовую методи продуктив-
ного навчання,  креативні методи, які 
дозволяють пізнавати світ, створювати 
власну освітню продукцію.  
 Метод  емпатії (перевтілення): учні 

мають можливість осягнути почуття 
іншої людини (Уявіть, що ви – Женя, 
герой твору В. Гуцала «Олень Август». 
Що б ви зробили для здійснення своєї 
мрії?). 

     Метод порівнянь (Пригадайте 
химерний кораблик із повісті 
В.Близнеця «Звук павутинки». Що 
спільного він має з образом човника у 
повісті М. Стельмаха «Гуси – лебеді 
летять»?). 

 Метод придумування (Напишіть власне 
закінчення оповідання Г. Тютюнника 
«Дивак».) 

 Метод евристичних питань на прикладі 
повісті А. Чайковського «За сестрою»: 

– У чому полягає план порятунку сестри 
Ганнусі, придуманий Павлусем? 

– Що Павлусь попросив в Ібрагіма замість 
подарунка? Чому? 

– Як це характеризує хлопця? 
– Чи очікували ви на таке закінчення 

твору? 
Пропоную учням на уроках української 

мови вправи, які, окрім творчих здібностей, 
розвивають образне мислення, художнє 
бачення світу, розширюють словниковий 
запас, сприяють кращому засвоєнню 
семантики слів : 
 дописати віршовані рядки; 
 дібрати якнайбільше означень до 

поданого слова (наприклад: день – 
похмурий, незабутній, …) чи якомога 
більше дієслів, які б поєднувались із 
словами (наприклад: вітер дме, завиває, 
співає …); 

 «зазирни у словник» (у мову вчителя 
поступово вводяться незнайомі слова, 
значення яких учень розкриває сам); 

 реклама прочитаної книжки (скласти 
рекламу на твір А. Дімарова «Друга 
планета»); 

 словесне малювання (кольорами 
зобразити настрій героя Павлика з 
оповідання С. Черкасенка «Маленький 
горбань»); 

 написати твір за початком (наприклад, 
«Падав торішній сніг…»). 
Формування творчої компетентності 

сприяє використанню елементів рольової 
гри під час аналізу літературного твору. 
Наприклад:  
– рольове читання казки І. Франка 

«Фарбований лис» від слів «Тоді Лис 
перший заговорив до них ласкаво…» до 
слів «… Та за таким царем ми 
проживемо віки вічності, мов у Бога за 
дверима»;  

– розіграти діалог між Федьком та Толею, 
героями оповідання В. Винниченка 
«Федько - Халамидник». 
Такі завдання допомагають розвивати 

творчі здібності школярів, глибше 
усвідомити зміст твору.  

Оптимальною вважаю таку модель 
творчої особистості учня: 
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Наш час – це час кардинальних змін у 
суспільстві. Саме зараз Україні потрібні 
громадяни, які здатні приймати нестан-
дартні рішення, вирішувати різноманітні 
проблеми, громадяни, у яких добре 
розвинене критичне мислення, які вміють 
творчо працювати. Тому вважаю за 
потребу формувати соціальну компетенцію 
учнів на уроках української мови та 
літератури. 

Соціальна компетентність визначається 
за такими параметрами: вміння робити 
вибір і уміння приймати рішення; вміння 
брати відповідальність, безконфліктно 
співіснувати; вміння оцінювати себе і  
товаришів. 

У своїй педагогічній практиці викорис-
товую тестові, творчі завдання різного 
рівня. Таким чином учні можуть зробити 
свій вибір щодо тематичного оцінювання. 

Практикую на уроках групову форму 
роботи для формування навичок бути 
організованим. Школярі, працюючи в 
групах, вчаться приймати рішення, давати 
самооцінку своєї діяльності. Так навчаю 
учнів відповідально ставитися до своєї 
участі у спільній роботі, поважати думку 
інших. Домашні завдання поділяю на 
«обов’язкове» та «за бажанням». 
Виконуючи завдання  «за бажанням», учні 
проявляють свої  індивідуальні здібності, 
висловлюють своє ставлення  до проблем, 
порушених у творі. Наприклад, пропоную 
учням написати лист письменнику, описати 
дощ прозовою чи віршовою мовою, 
намалювати портрет персонажа твору; 

скласти свою квітку цінностей [4] 
Дбаючи про розвиток критичного 

мислення, пропоную завдання проблемно–
пошукового характеру, ставлю запитання, 
які спонукають до роздумів про життя, до 
активного співробітництва учителя з учнем, 
формують уміння вирішувати проблеми, 
виховують особистісні якості. 

Розглянемо деякі з них: 
– Чи не надто суворо чинить мати, 

виганяючи сина ? (Пісня «Гомін, гомін по 
діброві», 7 клас.)  

– Поміркуйте і скажіть, чи може зовнішній  
портрет людини охарактеризувати її 
внутрішній світ? (Життєвий та творчий 
шлях Лесі Українки, 8 клас.) 

– Чи псує людину добробут, власність, 
багатство? (І. Нечуй-Левицький, «Кайда-
шева сім’я », 10 клас.)  
Як ви вважаєте, чи може людина в 

сучасному світі стати «пропащою силою» ? 
( Панас Мирний, « Хіба ревуть воли, як ясла 
повні»,10 клас.)  

На уроці української мови пропоную 
учням завдання, які формують певне 
ставлення та навички, необхідні для 
позитивної поведінки, збереження та 
саморозвитку здоров’я, що є особливістю 
соціальної компетентності. Наприклад, 
навчальний діалог «Поговоримо про 
небезпеку». Або, скориставшись словами з 
довідки, сформулюй правила надання 
першої невідкладної допомоги ураженому 
електричним струмом: електрика, гумовий 
килимок,    провід,      дерев’яна      дощечка,  
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відключити, відвести. До якої групи слів за 
вживанням ти звертався? 

Пропоную дітям текст, на основі якого 
потрібно написати поради щодо загартову-
вання, використовуючи дієслова нака-
зового способу.   

Одним із найголовніших завдань 
викладання української мови та літератури 
є підвищення полікультурної компетент-
ності учнів і виховання любові до рідного 
слова, поваги до історії народу, його 
звичаїв, традицій.   

На уроках використовую різноманітний 
матеріал краєзнавчого  та літературо-
знавчого характеру. Добираю тексти про 
видатних людей, про досягнення культури,  
про соборність України, її  історичне 
минуле. Наприклад, для вибіркового 
переказу наукового стилю у 9 класі 
пропоную учням текст про значимість 
декоративно-ужиткового мистецтва в 
Україні. Для написання семестрового 
диктанту обираю текст «Запорозькі 
козаки». Використовую у викладанні свого 
предмета різні твори  мистецтва: музику 
(для емоційного сприйняття уроку), 
живопис (для написання творчих робіт), 
кіномистецтво. Відвідуємо театр з 
подальшим обговоренням змісту та 
характеристикою образів вистави. 

Для активізації інтересу до  рідного слова 
готую та проводжу різні за формою 
позакласні заходи: тематичні лінійки, 
літературні посиденьки, свято мови, усні 
журнали, лінгвістичний феєрверк, 
подорожі, екскурсії, пов’язані з життям і 
творчістю славетних українців[1]..  

Для формування полікультурної 
компетентності практикую інтегровані 
уроки. Через засоби художнього читання, 
співу, музики учні сприймають красу 
художнього слова. Наприклад, для учнів 9 
класу проводжу інтегрований урок з мови 
на тему: «Складне речення. Живопис. 
«Гайдамаки» Т.Шевченка». Інтеграція 
сприяє розвитку вміння бачити синтез 
мови, літератури, живопису, пісні, музики; 
удосконалює навички синтаксично 
аналізувати речення-афоризми, виразно 
читати твори Кобзаря, виховує художній та 
естетичний смак. 

Таким чином мотивую роль рідного 
слова у житті учнів, сприяю розвитку їхньої 
духовності, культури, формую принципи 
толерантності. 

Для   компетентності саморозвитку 
характерне уміння самостійно здобувати 
інформацію з різноманітних джерел 
різними способами виділяти головне, 
аналізувати, оцінювати, використовувати на 
практиці для власного розвитку, 
прогнозувати результат такої діяльності, 
докладати зусилля для його досягнення. 

Працюючи над аспектами цієї 
компетенції, виступаю в ролі консультанта, 
помічника, координатора. Вважаю, що 
головне завдання вчителя полягає не в 
передачі конкретних знань, а в навчанні 
способам роботи для отримання знань. Для 
цього використовую різні прийоми 
вирішення таких завдань, як визначення 
проблем, робота з джерелами інформації, 
критичний аналіз тексту, опис результатів 
діяльності. Наприклад, для   удосконалення 
уміння прогнозувати результат своєї 
діяльності та самостійно виділяти головне, 
аналізувати, оцінювати використовую 
прийом «Фантастична планета». Навчальна 
ситуація переноситься на фантастичну 
планету, можна перенести реального чи 
літературного героя у часі чи роздивитися 
будь-який факт з незвичайної точки зору 
очима інопланетянина.  

Для удосконалення уміння самостійно 
оволодівати новими знаннями ефективним 
вважаю прийом «Індивідуальна робота». 
Наприклад, читання тексту з написанням 
відгуку та складання плану сюжету. 
Пропоную учням скласти домашні 
завдання, вікторину, тести за вивченою 
темою. Старшокласників навчаю складати 
тести, тематичні виписки, опорні конспекти 
до літературознавчої статті чи мовоз-
навчого теоретичного матеріалу.  

У своїй практичній діяльності доцільно 
використовую проектну діяльність, яка  нині 
є однією з найперспективніших складових 
освітнього процесу. Вона створює умови 
для творчого саморозвитку та самореа-
лізації, формує всі необхідні життєві 
компетенції. 

Учні  вчаться   створювати   мультимедійні  
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презентації, буклети, бюлетні, глосарій, 
паспорти літературних персонажів, газети, 
кросворди, вікторини та інше. Школярі з 
великим задоволенням виконують 
завдання, за допомогою яких можуть 
виявити творчу індивідуальність.  

Пропоную учням домашнє завдання 
такого типу : 
– підготувати повідомлення, реферати, 

використовуючи інформаційну базу 
Інтернету ; 

– прорекламувати художній твір, 
дотримуючись усіх вимог, що висувають 
до рекламного продукту; 

– дібрати музику, яка б відповідала 
настрою літературного твору; 

– опрацювати за допомогою Інтернет - 
ресурсів додаткові джерела інформації 
про письменника. 
У процесі пошуку інформації учні 

вчаться вибирати і критично оцінювати  
знайдені матеріали. 

Цікавою формою роботи є створення 
реклами за прочитаним твором. Цей вид 
роботи розвиває у школярів творчі та 
розумові здібності. Проводиться це в 
захопливій ігровій формі, що дає 
можливість учню випробувати себе в певній 
ролі й отримати задоволення від 
результатів власної праці. Наприклад, на 
уроках української літератури учні 5 класу 
рекламують українські народні та 
літературні казки. 

 Метод проектів сприяє формуванню 
самоосвітньої компетентності, тому підбір 
завдань спрямовується на активізацію 
розумової діяльності, формування 
критичного мислення, осягнення учнями 
власної суті.         

Школярі готують дослідницькі, творчі, 
ігрові, інформаційні, рекламні, виховні 
проекти. 

Пропоную  тематику учнівських проек-
тів, які використовую на уроках словесності 
та в позакласній роботі: «Скарбниця 
народної  мудрості» (5 клас), «Світ мого 
дитинства» (6 клас), «Доля дітей – сиріт у 
сучасному  суспільстві» (6 клас), «Я і світ» (6 
клас), «Ми – українці» (7 клас), «Тарас 
Шевченко - художник» (9 клас), «Культура 

мовлення на щодень» (7-11 класи), «Цінності 
мого життя» (10-11 класи), «У  чому щастя 
людини» (10-11 класи). 

Пріоритетним у формуванні компетент-
ності саморозвитку та самоосвіти вважаю 
залучення дітей до участі в роботі МАН.  

Використовую проблемний, частково 
пошуковий, дослідницький методи та 
метод проектів. Навчаю учнів, які 
виявляють посилений інтерес до вивчення 
української мови та літератури, проводити 
власні дослідження, писати науково-
дослідницькі, творчі роботи.  

Школярі вчаться визначати пізнавальну 
проблему, аналізувати мовний матеріал чи 
художній текст, формувати наукові 
визначення, робити висновки. Тому 
працюю в такій послідовності: максимальна 
актуалізація знань, постановка проблеми, її 
аналіз, висновки. 

Одним із основних завдань школи є 
формування інформаційної культури учнів, 
розвиток критичного й самостійного 
мислення, креативних здібностей, 
підготовка їх до життя в глобалізованому 
цифровому світі. 

На уроках української мови та 
літератури формую інформаційну 
компетентність, що передбачає оволодіння 
новими інформаційними технологіями, 
уміння відбирати, аналізувати, оцінювати 
інформацію, систематизувати її, 
використовувати джерела інформації для 
власного розвитку. 

Насамперед навчаю учнів обирати 
потрібні джерела інформації: словники, 
довідкова література, навчальні посібники, 
Інтернет-ресурси, ЗМІ. Консультую з питань 
тематики робіт та пошуку інформації, 
навчаю усвідомлено згортати інформацію, 
виділяти потрібне, поєднувати різні 
джерела, складати план, тези, конспект 
тощо.   

Пропоную для виконання домашніх 
завдань проблемно-пошукові теми. 
Наприклад, опрацювати за допомогою 
інтернет-ресурсів додаткову інформацію 
про Е. Андієвську (6 клас), про Л. Костенко 
(11 клас) чи про іншого письменника. Інший 
приклад:  дослідити  походження фразеоло- 
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гізмів (дамоклів меч, прокрустове ложе, 
авгієві стайні, сізіфова праця та інші).  

У процесі пошуку інформації учні 
вчаться вибирати та критично оцінювати 
знайдені матеріали. 

Часто на уроки української мови та 
літератури учні готують інформаційні 
хвилинки: «Цікава граматика», «У країні 
Морфології», «З історії слів», «Літературні 
новини», «Чи знаєте ви?»… 

Школярі готують інформаційні відео-
проекти.    Наприклад,    «Тарасові    шляхи» 
(9 клас), «Доля дітей-сиріт у сучасному 
суспільстві» (6 клас), «Л.Костенко 
сьогодні» (11 клас). Формую уміння 
складати схеми на основі опрацьованої 
інформації. Стимулюю критичне ставлення 
до повідомлень ЗМІ.  

Для формування життєвих  компетент-
ностей на уроках української мови та 
літератури використовую інтерактивні 
методи та прийоми (роботу в групах, 
парах, ігрові технології), які удосконалюють 
уміння колективно вирішувати завдання, 
сприяють  активізації особистих якостей 
школяра. Наприклад, для учнів 5-6 класів на 
уроці української мови цікаво проходить 
гра «Віриш – не віриш», коли вони 
оцінюють, чи правильно вчитель 
аргументував певне твердження. Школярі 
не просто уважно слухають, а й  аналізують 

сказане, знаходячи неправильне тверд-
ження. А спостережливість і аналіз  у житті 
знадобляться завжди. 

Проілюструю найбільш ефективні 
інтерактивні вправи, які використовую на 
уроках української літератури. 

Робота в групах (соціальна 
компетентність, компетентність самороз-
витку й самоосвіти). 

– Ви – Захар Беркут. Опишіть ваш 
душевний стан у час прийняття рішення 
відмови Тугарові Вовку. Що вами керує? 

– Ви – Тугар Вовк. Поясніть, чому ви не 
залишаєтеся у громаді? 

– Ви – громада. Чому ви погоджуєтеся 
на обмін, запропонований Тугаром Вовком? 
 Метод  «Прес»  (інформаційна компете-

нтність). 
Доведіть, що твір «Лось» – це 
оповідання. 

 Незакінчене речення: «Поринувши у світ 
«Казки про яян», я був 
вражений…» (комунікативна компетент-
ність, соціальна компетентність). 

 Мозковий штурм (полікультурна 
компетентність). 
Які уроки моралі дала вам поема 
«Катерина» ? 

 «Дерево рішень» (соціальна компетен-
тність, компетентність саморозвитку й 
самоосвіти ). 

 Асоціювання (компетентність продук-  
тивної творчої діяльності).  
Складемо асоціативні ряди до слів 

«родина», «козаки», «татари», «війна». Вони 
підкажуть нам, про що розповідається у 
творі «За сестрою». 

 Гра «Я – кореспондент » (полікультурна 
компетентність ). 
Я – тележурналіст студії «1+1»  «Свобода 

слова». Веду прямий репортаж із 
Рівненської ЗОШ № 23.  
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Скажіть, чи сподобалась вам творчість 
Г. Сковороди ? 

Кому надаєте перевагу: Сковороді – 
байкарю, Сковороді – поету чи Сковороді – 
філософу?  

Щоденну роботу на уроках  української 
мови та літератури з формування життєвих 
компетентностей учнів спрямовую на 
реалізацію такої моделі випускника школи :  

випускник – гармонійно розвинута 
особистість 

уміє жити в суспільстві, 
співпрацювати в колективі розв’язує життєві проблеми 

має високий рівень 
загальнолюдської культури 

усвідомлює   необхідність 
учитися впродовж усього  життя 

може приймати рішення й нести 
відповідальність за нього 

Отже, вплив особистості педагога на 
формування життєвої компетентності учнів 
особливий. Тому вчитель повинен 

ефективно працювати,  професійно 
вдосконалюватися та творчо зростати.  
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Г. Слозанська  

КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ В ГРОМАДІ 
Науково-технічний прогрес та 

інтенсивний розвиток суспільства вима-
гають від ЗВО швидкого реагування на 
зміни, що відбуваються. Ринок праці диктує 
свої вимоги до випускників, чекає на 
молодих фахівців, готових до професійного 
життя, здатних продукувати нові ідеї, 
швидко адаптуватися до змін  

і нововведень. Приведення системи 
професійної підготовки фахівців у 
відповідність до вимог суспільства, ринку 
праці дозволить випускникам бути більш 
конкурентоспроможними й отримати 
більше шансів на працевлаштування після 
закінчення ЗВО.  
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Орієнтація на цілі, зміст та особливості 
професійної діяльності у побудові процесу 
підготовки майбутніх фахівців дає 
студентам цілісну картину своєї майбутньої 
професійної діяльності як у професійному, 
так і соціальному контекстах. Важливе 
значення має і логіка побудови навчального 
процесу, структура програми підготовки, її 
наповненість навчальними дисциплінами, 
орієнтованими на формування конкретних 
компетенцій, розуміння викладачами змісту 
і структури майбутньої професійної 
діяльності студентів. Така діяльність може 
мати досить різноманітний характер, а 
тому доцільно при проектуванні процесу 
професійної підготовки майбутнього 
фахівця у ЗВО орієнтуватися на суть та 
структуру його професійної діяльності, на 
саму модель фахівця. 

Орієнтація на модель фахівця з 
соціальної роботи в громаді та модель його 
професійної діяльності набуває особливої 
значущості в умовах трансформації 
соціально-політичного устрою країни, що 
має на меті делегування повноважень із 
«центру на місця». Реалізація політики 
децентралізації, в тому числі й у сфері 
соціального захисту населення, вимагає від 
соціальних працівників оволодіння 
відповідними знаннями, вміннями та 
навиками, необхідними для надання 
соціальних послуг на місцевому рівні. Це 
своєю чергою змушує ЗВО визначитися із 
напрямами та шляхами вдосконалення 
системи професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників, вдосконалити сам 
профіль підготовки відповідних фахівців і 
наповнити його належним змістово-
технологічним забезпеченням з метою 
підготовки фахівців, готових до роботи в 
ОТГ. 

Модель фахівця в наукових концепціях 
тлумачиться як: образ професіонала, 
виражений відповідною документацією [8]; 
норм, еталон суспільних вимог до 
кваліфікації фахівця [4, c.80-89], ідеал 
фахівця, бажаний взірець особи, 
підготовленої належним чином до 
виконання своєї професійної діяльності 
[1, c.69-90]. На основі аналізу запропоно-

ваних у науковій літературі визначень 
означеного поняття О. Пономарьов стверд-
жує, що «модель фахівця» «являє собою 
документ, що розробляється у вищому 
навчальному закладі для кожної спеціаль-
ності, з якої ведеться підготовка фахівців, і 
максимально можливою мірою відображає 
сукупність вимог до характеру й рівня його 
професійної та соціальної компетентності, 
особистісного розвитку та якостей» [7]. 
Отже, навчальний процес у ЗВО має бути 
побудований таким чином, щоб під час 
навчання у студентів – майбутніх фахівців із 
соціальної роботи в громаді – 
сформувалися відповідні компетентності 
для роботи в ОТГ.  

Під компетентністю розуміють 
комплекс знань, умінь, навичок, досвіду 
застосування їх для здійснення діяльності, 
метою якої є досягнення певних цілей, 
ставлення до процесу та результатів 
виконання цієї діяльності [5, с. 66].  

Зазначимо, що в процесі розробки 
моделі фахівця із соціальної роботи в 
громаді усі професійні компетентності, 
якими має володіти відповідний фахівець, 
можна структурувати у дві групи: знання, 
вміння і навики, що стосуються надання 
визначених законодавством України 
соціальних послуг різним категоріям 
населення, та знання, вміння і навики у 
сфері адміністрування соціальної роботи й 
організації надання соціальних послуг на 
місцях.  

Відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» перший (бакалаврський) 
рівень вищої освіти відповідає шостому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки 
кваліфікацій і передбачає здобуття особою 
теоретичних знань, та практичних умінь і 
навичок, достатніх для успішного виконан-
ня професійних обов’язків за обраною 
спеціальністю [3]. Тоді як другий 
(магістерський) рівень вищої освіти – 
сьомому кваліфікаційному рівню Національ-
ної рамки кваліфікацій і передбачає 
здобуття особою поглиблених теоретичних 
та/або практичних знань, умінь, навичок за 
обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), 
загальних  засад  методології  наукової  та/ 
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або професійної діяльності, інших 
компетентностей, достатніх для ефектив-
ного виконання завдань інноваційного 
характеру відповідного рівня професійної 
діяльності [3].  

За кваліфікаційними вимогами, 
соціальний працівник – це особа із базовою 
або неповною вищою освітою відповідного 
напряму підготовки (бакалавр або 
молодший спеціаліст), здатна застосову-
вати на практиці: нормативно-правові акти 
з питань надання соціальних послуг особам, 
що потрапили в СЖО, реєструвати й вести 
облік таких осіб та надавати їм передбачені 
чинним законодавством соціальні послуги; 
використовувати наявні ресурси з метою 
задоволення потреб та інтересів осіб в 
СЖО; організовувати заходи із соціальної 
адаптації, реабілітації та інтеграції таких 
осіб, надавати їм кваліфіковану консуль-
тацію; вести первинну документацію тощо 
[2]. 

Фахівець із соціальної роботи – це особа 
із вищою освітою другого рівня за 
ступенем магістра та спеціальністю відпо-
відної галузі знань, здатна організувати 
виявлення та вести облік сімей/ осіб, які 
перебувають у СЖО і потребують надання 
соціальних послуг; здійснювати оцінку 
потреб сімей/осіб, які перебувають у СЖО; 
визначити перелік необхідних соціальних 
послуг, форми та методи соціальної 
роботи; здійснити соціальне замовлення 
необхідних соціальних послуг сім’ям/
особам, які перебувають у СЖО, інформує 
та організовує процес надання соціальних 
послуг через діяльність Центру із надання 
соціальних послуг шляхом організації 
партнерської взаємодії закладів освіти, 
охорони здоров’я, соціального обслугову-

вання, громадських організації, фондів та 
інші суб’єкти, що надають соціальні 
послуги, тощо; організовує залучення 
наявних фінансових, матеріальних та інших 
можливостей громади для підтримки 
сімей/осіб, які перебувають у СЖО; 
проводить навчання соціальних працівників 
обробки інформації [6]. 

Отже, можна визначити базові 
програмні компетенції, якими має володіти 
соціальний працівник-випускник спеціаль-
ності «Соціальна робота» ЗВО України. 
Відповідно, випускники бакалаврату мають 
володіти загальними (комунікативна, 
інформаційна та науково-дослідна), 
професійно-базовими (деонтологічна, 
організаційна, діагностично-прогностична, 
технологічна та правозахисна) та 
процесійно-спеціальними (розуміння основ 
соціальної політики, економічних основ 
соціальної роботи; обізнаність у різних 
галузях психології; оволодіння методикою 
соціологічного дослідження та методами 
статистики, здатність до створення 
здоров’язберігаючого простору та вміння 
планувати й здійснювати професійний 
саморозвиток і вдосконалення) компетент-
ностями для надання практичних 
соціальних послуг на рівні ОТГ. Рівень 
сформованості означених компетент-
ностей є свідченням готовності бакалав-
рів – майбутніх соціальних працівників –  до 
роботи в ОТГ задля надання соціальних 
послуг населенню. Компетентнісна модель 
фахівця із соціальної роботи в громаді 
передбачає створення системи професійної 
підготовки майбутніх соціальних праців-
ників у ЗВО України з проекцією на їхню 
майбутню професійну діяльність. 
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С. Філатова  

ТВОРЧІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ 

З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНО – 

ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 

Соціальні перетворення в українському 
суспільстві докорінно змінили орієнтації в 
галузі освіти. Традиційно мета шкільної 
освіти визначалася набором знань, умінь і 
навичок, якими має оволодіти учень. 
Сьогодні соціуму необхідні учні та 
випускники, готові змінюватись і 
пристосовуватись до нових потреб життя, 
оперувати й управляти інформацією, 
активно діяти, швидко приймати рішення, 
навчатись упродовж життя. А це більшою 
мірою залежить не від отриманих знань, 
умінь і навичок, а від якостей, для 
позначення яких використовуються понят-
тя компетенція і компетентність. Для того, 
щоб розв’язати актуальні проблеми освіти, 
необхідне широке впровадження таких 
технологій, які були б спрямовані на 
розвиток творчих сил, здібностей і нахилів 
особистості.  

Одним із засобів реалізації цих завдань 
є запровадження проблемного навчання. 
Д. Дьюї твердив: «Ми замислюємося, тільки  
коли  перед нами виникає проблема» [6, 
с. 8]. 

Основними завданнями проблемного 
навчання є:  

 розвиток мислення, здібностей учнів, 
їхніх творчих умінь;  

 виховання активної творчої особистості, 
яка вміє бачити, ставити і вирішувати 
нестандартні проблеми;  

 засвоєння учнями знань, умінь, здобутих 
у ході активної пізнавальної діяльності [9, 
с. 11-13]. 

Проблемне навчання (як і будь-яке 
інше) може сприяти реалізації двох цілей:  
 сформувати в учнів необхідну систему 

знань, умінь і навичок;  
 досягти високого рівня розвитку 

школярів, розвитку здатності до 
самонавчання, самоосвіти.  

У чому полягають переваги 
проблемного навчання?  
 Вчить мислити логічно, науково, творчо.  
 Робить навчальний матеріал більш 

доказовим і переконливим для учнів, 
формує не тільки знання, а й знання-
переконання, що слугує основою для 
формування наукового світогляду.  

 Сприяє формуванню стійких знань, так 
як матеріал, самостійно здобутий учнем, 
міцно зберігається в пам’яті.  

 Впливає   на    емоційну   сферу   учнів,  
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___ формує такі цінні почуття, як почуття 
впевненості у своїх силах, радість і 
задоволення від напруження розумової 
діяльності.  
 Формує в учнів елементарні навички 

пошукової, дослідницької діяльності.  
 Активно сприяє розвитку позитивного 

ставлення та інтересу як до навчального 
предмету, так і до навчання взагалі [10, 
с.11-13].  
Висока ефективність проблемного нав-

чання ні в кого з науковців і вчителів 
сучасної школи не викликає сумніву, однак 
його використання в шкільній практиці — 
явище не таке вже й часте. Однією з причин 
цього є порівняно складна технологія його 
реалізації. 

Проблемний виклад навчального 
матеріалу передбачає, що вчитель, 
створивши проблемну ситуацію, 
самостійно дає її кінцевий результат. 
Зрозуміло, цей метод на перших порах 
навчання застосуванню алгоритмів може і 
навіть повинен застосовуватися як 
пізнавальний, оскільки демонструє шлях і 
алгоритм вирішення задач певного типу. 

Проблемний метод навчання 
передбачає, що вирішенням проблеми 
(виходом із проблемної ситуації) керує 
вчитель шляхом постановки евристичних 
запитань чи навіть шляхом пропонування 
готового алгоритму, але з обов’язковою 
умовою: учні повинні самостійно 
висловлювати свої пропозиції, здогадки та 
варіанти рішень, поступово рухатися до 
правильного розв’язання завдання. 

Проблемне навчання – організація 
навчального процесу, що передбачає 
створення проблемної ситуації та активну 
самостійну діяльність учнів у її розв’язанні 
[9]. Це гарантує ґрунтовне засвоєння та 
закріплення наукових положень, розвиває 
творче мислення і здатність до самостійної 
діяльності. 

Проблемна ситуація завжди базується 
на суперечності. В основі проблемної задачі 
лежить дослідницький (пошуковий) 
творчий характер самостійної пізнавальної 
діяльності учнів. Проблемною задачею 
може бути завдання, спосіб виконання 
якого учневі заздалегідь невідомий, але в 

нього достатньо знань і вмінь для того, щоб 
самостійно відшукати результат і шлях 
виконання завдання. Розв’язуючи 
проблемні задачі разом з учителем, учні 
вчаться поетапно. Необхідно допомогти 
школярам побачити проблему, пропоную 
поставити запитання до змісту матеріалу 
або висловити припущення на основі 
запропонованих фактів. Потім учні 
самостійно складають план доведення та 
формулюють висновки з наявних фактів 
або складають план перевірки зроблених 
висновків. Виходячи із загальної підготовки 
школярів, складну задачу можна 
розчленувати на кілька, іноді розв’язування 
кожної з них полегшить наближення учнів 
до виконання завдання. Іноді можна 
провести евристичну бесіду, що 
складається із серії взаємозв’язаних 
запитань, кожне з яких є кроком на шляху 
до розв’язування задачі. І в першому, і в 
другому випадках учні спрямовуються на 
пошуки способу розв’язування не цілісної 
задачі, а окремих її елементів, що в 
сукупності ведуть до розв’язування 
поставленої проблеми. 

У розв’язанні проблемних завдань 
можна виділити такі етапи: 
 усвідомлення проблеми, виділення 

протиріч; 
 формулювання гіпотези, виходячи з 

даних умов; 
 доведення гіпотези; 
 загальний висновок. 

Перший етап розв’язання проблеми – 
усвідомлення проблеми, виділення 
протиріч. На цьому етапі необхідно 
виконати такі дії: уважно прочитати 
(вислухати) питання; відшукати умову та 
вимогу питання; визначити, що в умові і що 
потрібно знайти; згадати, що ви вже знаєте 
про цей об’єкт чи явище, які причинно-
наслідкові зв’язки його пояснюють; 
зіставити раніше отримані знання і нову 
інформацію; виявити на основі такого 
зіставлення протиріччя, приховане питання. 

На другому етапі – формулювання 
гіпотези. Необхідно висловити припущення 
про причини виникнення явища чи об’єкта, 
сформулювати гіпотезу. 
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Третій етап – доведення гіпотези. Треба 

поставити нове запитання, виходячи із 
припущень, висловлених у гіпотезі, 
відповісти на це запитання, по можливості 
перевірити відповідь. 

Четвертий етап – загальний висновок. 
На цьому етапі з’ясувати, які нові знання ви 
отримали та що нового дізналися про 
причинно-наслідкові зв’язки, які пояснюють 
те чи інше явище чи об’єкт. 

Навчити мисленню, тобто застосуванню 
набутих знань, – одне з головних завдань 
сучасної освіти. 

Яким чином можна навчити учня 
мислити на уроках географії? Які педагогічні 
прийоми можуть допомогти вчителю 
навчити учня мисленню? На мою думку, у 
географії таких прийомів є кілька. 
 Виділення істотних і другорядних ознак 

об’єкта або явища. Виділення істотних 
ознак – обов’язкова умова віднесення 
об’єкта до певного класу чи типу. 
Виділення другорядних ознак дасть змогу 
індивідуалізувати об’єкт, знайти риси, що 
характерні для нього. 

 Встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків. Потребує, по-перше, виділення 
комплексу цих зв’язків, і, по-друге – 
групування причин за видами цих зв’язків. 
Прикладом групування причин за видами 
зв’язків може бути зв’язок форм рельєфу 
з геологічною будовою території або типу 
клімату з широтою місцевості й 
віддаленістю від морських акваторій 
тощо. 

 Встановлення міжпредметних зв’язків 
передбачає: 
– відтворення в пам’яті учнів знань з 

предмета, з якими встановлюється 
зв’язок; 

– вибір із цих знань саме тих, що 
потрібні для відповіді на поставлене 
питання; 

– встановлення конкретного зв’язку між 
явищем, що вивчається іншою 
наукою, та географією. 

 Встановлення просторових відносин. 
Наприклад, визначення географічних чи 
прямокутних координат пункту, 
визначення напрямів і відстаней визна-
чення положення Сонця тощо. 

Розглянемо це на прикладах. 
Так, перший вид проблемного завдання 

характеризується тим, що учням ставлю 
інформаційні запитання, на які вони 
відповідають тільки частково. Висновки 
робить учитель, пояснюючи те, на що учні 
не змогли відповісти. Обов’язково для 
відповіді на поставлені запитання викорис-
товується географічна карта або схема. 
Наприклад, під час вивчення теми 
«Південна Америка. Географічне положен-
ня, берегова лінія, історія дослідження. 
Геологічна будова, рельєф і корисні копа-
лини» учні вивчають матеріал, а потім їм 
пропонується відповісти на запитання:  
 Якими морями та океанами омивається 

Південна Америка? 
 Які форми рельєфу переважають в 

Південній Америці? 
 Чому Південну Америку вважають 

найвологішим материком? 
На третє запитання учні не змогли дати 

відповіді, воно є проблемним. Щоб відпо-
вісти на нього, учні знаходять повну інфор-
мацію у підручнику або їм допомагає 
вчитель. 

Другий вид проблемної ситуації на 
уроках являє собою систему інформаційних 
і проблемних запитань. Тут проблема 
виникає під час вивчення теми «Чинники 
формування клімату Північної Америки»: 
«На одній і тій же географічній широті 
проміння Сонця падає під однаковим кутом 
і тому повинно однаково обігрівати Землю. 
Але, проаналізувавши кліматичну карту, ми 
бачимо, що в Північній Америці на 50 пн. ш. 
середня температура січня – -20 С, а в 
Західній Європі на цій же широті – -3 С. Чим 
пояснити цю невідповідність?». 

Так виникло протиріччя між відомими й 
новими фактами. Щоб розв’язати його, 
учні, досліджуючи кліматичну карту 
Північної Америки та Західної Європи, 
самостійно роблять висновки, що холодна 
Лабрадорська течія, айсберги, вкрита 
кригою Гренландія охолоджують Північну 
Америку. Тепла течія Гольфстрім і води 
Атлантичного океану впливають позитивно 
на клімат усієї Європи. Так було усунуто 
протиріччя, дітей зацікавило, виник інтерес 
до вирішення подібних ситуацій. 



22  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 ( 39 ) , 2018 _________________________________________________________________________________________

Третій вид проблемного завдання 
вимагає розв’язання протиріч між 
теоретичним завданням і практичною 
неможливістю його реалізації. Наприклад, 
вивчаючи внутрішню будову будь – якого 
материка, учні отримують запитання: 

– Як люди дізналися про внутрішню 
будову Землі? Теоретично можна 
пробурити свердловину до центру Землі й 
одержати відповідь. Але практично це 
здійснити неможливо. І все ж таки люди 
якось дізналися про це. Як саме? 

– Глибини океанів досить великі, на дні 
їх багато загиблих кораблів, і є корисні 
копалини. Теоретично можна тільки 
подумати про ті багатства, які лежать на 

дні океанів, а як практично розв’язати ці 
завдання? Адже в деяких випадках їх 
розв’язують! 

Застосування на уроках географії 
методів проблемного навчання в їх 
взаємозв’язку з інноваційними технологіями 
сприяє активізації навчально-виховного 
процесу, удосконаленню форм і методів 
сучасного уроку, відкриває нові можливості 
широкого впровадження в навчальний 
процес самостійної пізнавальної діяльності 
учнів, дозволяє залучити всіх учасників 
навчального процесу до активного набуття 
знань, до творчої діяльності, коли всі учні 
стають учителями, а клас – діяльною 
громадою тих, хто вчиться.  
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Л. Міщенко 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ НАСТУПНОСТІ  
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  – ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 
(МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 

Тенденції розвитку дошкільної та 
початкової освіти в умовах реформування 
загальної середньої освіти на засадах 
Концепції Нової української школи мають 
багато спільного. Зокрема, гуманізм як 
норма поваги до особистості, доброзичливе, 
бережне ставлення до дитини без 
спонукання і насилля; визнання самоцінності 
кожного вікового періоду та орієнтація на 
вікові особливості; урахування індивідуа-
льних інтересів, здібностей, темпу розвитку 
дитини; опора на досягнення попереднього 
етапу розвитку; створення сприятливих умов 
для формування та розвитку у дитини 
пізнавальних, психічних процесів, належної 
спрямованості на активність у соціумі, 
конструктивних мотивів поведінки, самосві-
домості, позитивної самооцінки, самоповаги 
та шанобливого ставлення до тих, хто її 
оточує; забезпечення реалізації можли-
востей дитини тощо.  

У Базовому компоненті дошкільної освіти 
(у редакції 2012 р.) та Державному стандарті 
початкової освіти (2018 р.) визначається 
пріоритетність особистісно-орієнтованого, 
компетентнісного, діяльнісного, середо-
вищного підходів до розв’язання основних 
завдань дошкільної та початкової освіти. 
Обидва документи покликані забезпечити 
становлення особистості дитини, її фізичний, 
комунікативний, пізнавальний, соціально-
моральний, художньо-естетичний, креатив-

ний розвиток, набуття нею практичного 
досвіду.  

Як трансформувалося розуміння про 
наступність між дошкільною та початковою 
освітою зі стартом Нової української школи?  

Послідовне здобуття освіти можливе за 
дотримання принципів перспективності й 
наступності між суміжними ланками освіти, 
зокрема між дошкільною та початковою, 
початковою та середньою.  

За реформування загальної середньої 
освіти оновлено структуру та змінено зміст 
освітнього процесу. Дедалі нагальнішим стає 
питання забезпечення цілісного розвитку 
особистості на всіх рівнях освіти. 

 Наступність – це дидактичний принцип 
забезпечення передумов до шкільного 
навчання. Інакше кажучи, наступність 
виступає загальнопедагогічним методом 
забезпечення готовності дитини до навчання 
в школі без будь-яких негативних наслідків 
для її психіки.  

Цілісність між дошкільною та 
початковою освітою  

Нова українська школа визначає 
побудову освіти на всіх її ланках з 
максимальним урахуванням індивідуальних 
особливостей (фізичних, психологічних, 
інтелектуальних) кожної дитини незалежно 
від її вікової групи. 

  Формула успішної Нової української 
школи містить такі ключові компоненти: 

Компонент         Сутність 
новий зміст освіти формування компетентностей, які потрібні будуть дитині задля 

успішної самореалізації в суспільстві 
наскрізний процес виховання формування соціально-моральних цінностей 
педагогіка партнерства партнерство між учнями, вчителями та батьками 
дитиноцентризм орієнтація освіти на потреби учня в освітньому процесі 
нова структура школи засвоєння нового змісту і формування необхідних життєвих 

компетентностей 
сучасне освітнє середовище умови, засоби й технології, необхідні для   навчання учнів, освітян і 

батьків як у закладі освіти, так і поза його межами 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
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Зрештою, принципи побудови 
дошкільної та початкової освіти за умов 
реформування загальної середньої освіти в 
рамках Концепції Нової української школи 
мають багато спільного. 

 Принципи побудови дошкільної та 
початкової освіти:  
 гуманізм як прояв поваги до особистості 

(доброзичливе, турботливе ставлення 
до дітей без застосування примусу й 
насилля); 

 урахування вікових особливостей дітей і 
досягнень попереднього етапу розвитку; 

 визнання самоцінності кожного вікового 
періоду; 

 орієнтація на індивідуальні схильності, 
інтереси, темпи розвитку дітей; 

 створення умов, комфортних для 
розвитку пізнавальних і психічних 
процесів у дітей, їхньої спрямованості на 
активність у соціумі; 

 усвідомлення мотивів власної поведінки, 
позитивної самооцінки, самоповаги та 
ввічливого ставлення до інших; 

 забезпечення реалізації можливостей і 
здібностей дитини.  
Основна спільність нового Державного 

стандарту початкової освіти – 2018 та 
Базового компонента дошкільної освіти (у 
редакції 2012 року) – орієнтованість на 
здобуття компетентностей.  

Новий Держстандарт націлений на:  
 формування особистості; 
 фізичний розвиток; 
 розвиток комунікативності; 
 формування пізнавальних, соціально-

моральних, художньо-естетичних, креа-
тивних здібностей; 

 набуття практичного досвіду. 
Ключові компетентності учня 

початкової школи 
Компетентності учня окреслені у 

Держстандарті початкової освіти: 
 вільне володіння державною мовою;  
 здатність спілкуватися рідною   та  

іноземними мовами; 
 математична компетентність;  
 компетентності у галузі природничих 

наук, техніки і технологій;  
 інформаційно-цифрова компетентність; 

 інноваційність, що передбачає 
відкритість до нових ідей, ініціювання 
змін у близькому середовищі; 

 екологічна компетентність; 
 громадянська та соціальна компе-

тентності; 
 підприємливість та фінансова гра-

мотність; 
 навчання впродовж життя; 
 культурна компетентність.   

Окреслені компетентності учня Нової 
української школи  мають формуватися на 
ґрунті компетентностей, закладених ще в 
дошкільному віці.  

Ключові компетенції дитини 
дошкільного віку  

Компетенції, які мають бути усталені на 
етапі дошкільної освіти:  
 здоров’язбере-жувальна; 
 соціально-комунікативна; 
 ігрова;  
 родинно-побутова; 
 предметно-практична; 
 сенсорно-пізнавальна; 
 математична; 
 природничо-екологічна; 
 художньо-продуктивна; 
 мовленнєва, фонетична, лексична, 

граматична, діалогічна, монологічна,  
комунікативна; 

 особистісно-оцінна.  
Провідні види діяльності дітей старшого 

дошкільного віку мають бути збережені та 
змістовно доповненні у молодшому 
шкільному віці. 

Провідними напрямами розвитку 
старших дошкільників є: спілкування, гра, 
рух, пізнання, господарсько-побутова 
діяльність, художньо-естетичний розвиток 
(конструювання, малювання, аплікація, 
ліплення) спів, слухання музики, хореог-
рафія, театралізація).  

Збереження провідних напрямів 
розвитку сприятиме поступовому переходу 
до процесу навчання як до нового виду 
діяльності у першому (адаптаційно-
ігровому) періоді початкової освіти. 

Разом з тим метою цієї діяльності має 
бути:  
 розвиток різних видів активності дітей; 
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 постійна творча самореалізація; 
 формування нових компетентностей.  

Наскрізні вміння учня  
Наскрізні вміння дитини, які є спільними 

для розвитку ключових компетентностей:  
читання з розумінням,  висловлювання 
думки (усно й письмово),  системне та 
критичне мислення, здатність логічно 
обґрунтовувати позицію,  ініціативність, 
творчість, керування емоціями, конструк-
тивне оцінювання ризиків,  розв’язування 
проблем і прийняття рішень, співпраця з 
іншими.  

Основою розвитку ключових компе-
тентностей дітей у початковій школі є 
базові якості особистості, набуті в 
дошкільному віці.  

До останніх належать: допитливість, 
спостережливість, самостійність, ініціатив-
ність,   відповідальність,  чуйність,    довіль-
ність,  креативність, міжособистісна пози-
тивна комунікація та інші. 

 У період від п’яти до шести (семи) років 
у дітей відбуваються цілісні зміни 
особистості, в ході ігрової діяльності 
формуються початкові компетентності, які 
сприяють переходу до нового етапу 
розвитку в інших соціальних ситуаціях. 

 Головним завданням для старшого 
дошкільного віку є формування та розвиток 
особистісних якостей дитини. 

Заклад дошкільної освіти і школа: 
наступність як ключовий елемент 

взаємозв’язку 
 Початкова школа, опираючись на 

набуття дошкільного дитинства, має 
забезпечити подальше становлення 
особистості дитини, її інтелектуальний, 
соціальний, фізичний розвиток.  

У початкових класах діти укріплюють: 
 ціннісне ставлення до рідного краю, 

держави, української культури; 
 здатність до критичного мислення та 

творчого самовираження; 
 бережливе ставлення до здоров’я 

тощо.  
Формування нового провідного напрям-

ку діяльності (зокрема навчального) в 
кожному з періодів розвитку дитини не 
означає зникнення тих напрямків, які були 

провідними на попередньому етапі. 
 Освітній процес у початковій школі 

(відповідно до положень нового 
Державного стандарту початкової освіти) 
організовують за циклами, враховуючи 
вікові особливості фізичного, психоло-
гічного та розумового розвитку дітей 6-10 
років.  

Цикли початкової школи: 
 адаптаційно-ігровий  (1-2-і класи);  
 основний  (3-4-і класи).  

 Така циклічність сприятиме 
поступовому, психологічно-комфортному 
переходу дитини від гри до навчання – 
провідних видів діяльності дошкільного та 
молодшого шкільного віку. 

Забезпечуючи наступність та перспек-
тивність у роботі ЗДО і початкової школи, 
важливо створити умови для всебічного 
гармонійного розвитку ініціативної, 
компетентної та самодостатньої особис-
тості на перших суміжних ланках системи 
безперервної освіти.  

Перспективність і наступність між ЗДО і 
початковою школою: суть реалізації  
 Реалізація принципів перспективності й 

наступності у закладах дошкільної та 
початкової освіти полягає у забезпеченні 
єдності, взаємозалежності та узгодженості 
мети, змісту, форм і методів організації 
освітнього процесу: 
 вчителі початкових класів мають бути 

добре обізнаними з освітніми 
програмами, методами та прийомами 
розвитку, навчання, виховання дітей 
старшого дошкільного віку, застосо-
вуваними в закладах дошкільної освіти; 

 вихователі старших груп мають бути 
ознайомлені з освітніми програмами і 
технологіями навчання початкової 
школи.  
Це необхідно, щоб уникнути ситуацій 

форсування або, навпаки, штучного уповіль-
нення природного темпу розвитку дітей.  

Крім того, змістовий і технологічний 
складові освітнього процесу в ЗДО та 
початковій школі доцільно узгоджувати з 
урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей дітей.  
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Елементи навчальної діяльності: учбові 

інтереси,  учбові дії.  
Елементи навчальної діяльності 

формуються у дітей старшого дошкільного 
віку завдяки:  
 навчально-пізнавальній діяльності, 

спеціально організованій дорослим 
(навчальні заняття); 

 будь-яким іншим, специфічним для дітей 
тієї чи тієї вікової групи, видам дитячої 
діяльності, проваджуваних у ЗДО.  
Так забезпечується успішне набуття 

нових компетентностей.  
Своєю чергою навчання в початковій 

школі покликане забезпечити не просто 
взаємозв’язок сформованих компетент-
ностей з навчальною програмою, а 
розширити, поглибити й удосконалити 

попередньо отримані знання, уміння та 
навички, сформовані ціннісні ставлення, 
набутий досвід.  

Зв’язок змісту дошкільної та початкової 
освіти  

Щоб забезпечити наступність дитячого 
садка і школи, важливо встановити міцний 
зв’язок змісту дошкільної та початкової 
освіти. 

У чому полягає цей зв’язок?  
У послідовній і поступовій реалізації 

передбачених програм навчання, розвитку 
й виховання дітей дошкільного віку, а 
згодом і освітньої програми для дітей 
першого класу початкової школи.  

Акценти задля наступності в роботі 
дошкільного закладу та початкової школи 

Вихователь старших груп Учитель початкових класів 

 акцентує на виховній і 
розвивальній складових 
освітнього процесу; 

 враховує той рівень розвитку дитини, 
яким вона прийшла до першого класу; 

 надає пріоритет соціалізації, 
моральному вихованню, 
формуванню мотивів пізнавальної 
діяльності; 

 створює умови для органічного, 
природного збагачення особистісного 
розвитку дитини, започаткованого ще в 
дошкільному періоді життя. 

 уникає надмірної інтенсифікації 
 інтелектуального розвитку дітей. 

  

Навчати дитину писемному мовленню,  
читанню, письму є завданням початкової 
школи. Водночас недопустимо штучно 
уповільнювати індивідуальний темп розвит-
ку дитини, не задовольняючи потреби 
старших дошкільників. 

 Організовуйте освітній процес так, аби 
кожна дитина перебувала у зоні оточення 
найбільше приближених до її рівня 
розвитку дітей.  

Комплексні програми розвитку дітей 
старшого дошкільного віку  

Зміст навчальної роботи з дітьми 
старшого дошкільного віку втілюється 
відповідно до чинних комплексних програм 
навчання, та розвитку, рекомендованих 
МОН, які орієнтують вихователів на 
формування індивідуальної особистості 
дитини, розкриття її творчої спрямованості 
та розвиток потенційних можливостей. 

Однією із таких програм є програма 
«Впевнений старт» (у новій редакції), 

розроблена на виконання Плану пріоритет-
них дій Уряду в 2017 році. Головні завдання, 
яких планують досягти за допомогою 
оновленої програми «Впевнений старт»:  
 урівноваження різних напрямів розвитку 

особистості дитини зі збереженням її 
цілісності; 

 забезпечення фундаменту успішності 
дитини шляхом її діяльносної самореалі-
зації в умовах нових соціальних ситуацій 
розвитку; 

 побудова новітньої та зручної системи 
методичного сервісу для педагогів і 
батьків.  
Матеріали програми утворюють ефек-

тивний комплекс освітніх, розвивальних, 
виховних функцій і змістових напрямів 
організації життєдіяльності дітей старшого 
дошкільного віку в межах їхньої вікової 
компетентності. 
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Обрану освітню програму ухвалюють 

щороку в серпні рішенням педагогічної ради 
ЗДО.  

Наступність закладу дошкільної освіти і 
школи: як забезпечити спільність дій в 
організації освітнього процесу 

 Щоб забезпечити наступність між 
дошкільною і початковою освітою, важливо 
впровадити єдину та динамічну систему 
конструктивних дій, спрямованих на 
розвиток, навчання та виховання старших 
дошкільників і початківців-школярів, засто-
сування яких буде спільним і для 
управлінців, і педагогів, і батьків.  

Задля ефективного функціонування 
такої системи першою чергою налагодьте 
взаємодію між закладами освіти (або 
відповідними структурними підрозділами 
закладу освіти) на основі угоди про 
співпрацю.  

В угоді про співпрацю визначають: 
 мету співпраці; 
 права та обов’язки кожного закладу 

освіти.  
Угоду укладають директори закладів 

освіти у червні кожного року.  
Схема взаємодії закладів має визначати 

порядок дій, які будуть корегуватися з 
урахуванням фактичних умов, перспективи 
функціонування закладів освіти (або 
відповідних структурних підрозділів закладу 
освіти).  

Орієнтовний перелік дій для створення 
єдиної системи взаємодії закладів освіти: 
 проведення внутрішнього дослідження 

якості освіти – послідовних 
систематичних заходів у межах річного 
плану роботи закладів задля:  

 виявлення та відстежування розвитку 
освіти; 

 встановлення відповідності між 
фактичними результатами освітньої 
діяльності та заявленими цілями;  

 оцінювання ступенів, напрямів і причин 
відхилень від заявлених цілей;  

 обговорення проблемних питань 
організації освітнього процесу та 
виокремлення завдань, які потрібно 
виконати на конкретному етапі роботи. 
Розробляють  план спільних дій, заходів 

згідно з окресленими завданнями  за участю 

адміністрацій і методичних служб закладів 
освіти, між педагогічними, дитячими 
колективами,  батьками дітей старшого 
дошкільного віку, де визначають зміст 
конкретних заходів.  

Визначають форми методичної роботи, 
зокрема: 
 взаємовідвідування вчителями та 

вихователями відкритих занять (інших 
форм організації освітньої роботи) ;  

 анкетування педагогів закладів освіти з 
питань забезпечення гармонійного 
розвитку особистості дитини з метою 
вивчення потреб у підвищенні 
майстерності;  

 спільні засідання педагогічних рад, 
семінари-практикуми, засідання «круглих 
столів», конференції, консультації, тема-
тичні виставки тощо;  

 спільні методичні об’єднання, творчі 
групи; 

 спільні педагогічні проекти, розроблення 
методичних рекомендацій і порад; 

 обмін педагогічним досвідом з питань 
реалізації наступності між дошкільною та 
початковою освітою;  

 самоосвіта педагогів, підвищення фахо-
вої майстерності. 
Визначають шляхи взаємодії закладів 

дошкільної та початкової освіти у питанні 
роботи соціально-психологічних служб, 
зокрема:  
 здійснення єдиного психолого-педагогіч-

ного контролю за динамікою розвитку 
дітей; 

 дослідження рівня розвитку базових 
якостей особистості дітей старшого 
дошкільного віку як умови успішного 
навчання у початковій школі;  

 аналіз умов успішної адаптації учнів 
першого класу до шкільного життя; 

 застосування корекційно-розвивальних 
методів у роботі з дітьми старшого 
дошкільного і молодшого шкільного віку, 
які потребують індивідуального підходу;  

 проведення спільних методичних захо-
дів.   
Аспекти співпраці між закладами освіти  
Щоб забезпечити наступність у роботі 

ЗДО та школи, організовуйте методичну 
роботу за двома напрямами:  
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 інформаційно-просвітницьким; 
 практичним. 

 Інформаційно-просвітницький аспект 
співпраці між закладами 

 Важливим елементом наступності 
дошкільної та початкової освіти є обмін 
досвідом між вихователями та вчителями 
початкової школи щодо: 
 використання різноманітних форм 

організації діяльності дітей, ігрових 
прийомів і методів; 

 створення систем роботи з розвитку 
мовлення;  

 поетапної соціалізації дитини, форму-
вання її пізнавальних процесів.  

Для обміну досвідом плануйте індиві-
дуальні та інтерактивні (групові, колективні, 
колективно-групові) форми методичної 
роботи, наприклад, такі:  
 взаємне почергове відвідування вихова-

телями і вчителями відкритих занять/
уроків (або інших форм організації 
освітньої роботи);  

 проведення анкетування педпрацівників 
з питань забезпечення гармонічного 
розвитку особистості дитини з метою 
встановлення напрямків для підви-
щення їхньої майстерності;  

 підготовка та проведення спільних 
семінарів-практикумів, конференцій, 
консультацій, педагогічних рад, засідань 
«круглих столів», тематичних виставок 
тощо;  

 організація спільних методичних 
об’єднань, творчих груп педпрацівників 
закладів дошкільної освіти і початкової 
школи; 

 залучення вихователів та вчителів до 
участі у проведенні спільних педагогіч-
них проектів, розробленні методичних 
рекомендацій і порад;  

 взаємний обмін педагогічним досвідом 
щодо практичних питань реалізації 
наступності між дошкільною і 
початковою ланками освіти; 

 сприяння та надання допомоги у 
самоосвіті педагогів, систематичному 
підвищенні їх фахової майстерності.  

 Інформаційно-просвітницький аспект 
взаємодії закладів дошкільної та 

початкової освіти спрямовуйте і на 
педагогів, і на батьків.  
У роботі з батьками передбачайте:  

 анкетування щодо питань індивідуа-
льного розвитку особистості дітей, 

 рівня досягнення ними дошкільної 
зрілості з метою надання консуль-
тативної допомоги; 

 ознайомлювальну роботу щодо 
психологічних закономірностей роз-
витку дитини старшого дошкільного та 
молодшого шкільного віку; 

 дні відкритих дверей у закладах 
загальної середньої освіти; 

 «педагогічні вітальні» у школі з питань 
створення у закладі психологічно 
комфортної обстановки для сприйняття 
дитиною нової соціальної ролі школяра;  

 батьківські клуби;  
 інтернет-консультації, вебінари або 

форум для батьків тощо. 
Практичний аспект співпраці між 

закладами  
Необхідною умовою успішного вирі-

шення завдань наступності є встановлення 
зв’язку та творчої співпраці між закладами 
дошкільної освіти і початковою школою на 
рівні заходів з дітьми.  

Напрями реалізації практичного аспекту 
співробітництва між освітніми закладами: 
 попереднє знайомство педагогів почат-

кової школи зі своїми майбутніми 
учнями; 

 відвідування вихователями відкритих 
уроків, позакласних заходів своїх 
колишніх вихованців-першокласників з 
метою спостереження за їх розвитком; 

 проведення ознайомлювальних екскур-
сій для дітей; 

 організація спільних конкурсів, тематич-
них виставок дитячих робіт, вернісажів 
тощо;  

 проведення спільних мистецьких 
заходів у закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти (відвідування 
музеїв, театралізованих вистав тощо); 

 спільна участь старших дошкільнят і 
школярів у проектній діяльності тощо.  
Зміст конкретних заходів (зокрема, 

теми   і   питання   засідань   круглих   столів,  
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семінарів-практикумів, педрад, метод 
об’єднань тощо) зазначають у планах 
роботи на рік закладу дошкільної освіти і 
закладу загальної середньої освіти.  

Дотримувати принципу наступності 
дошкільної та початкової освіти шляхом 
узгодженості підходів до організації 
життєдіяльності дитини важливо незалеж-
но від соціально-педагогічних умов здобут-
тя нею освіти – в ЗДО, початковій школі, в 
Центрі розвитку дітей чи в умовах 
сімейного (домашнього) виховання.  

Зберігаючи наступність, дошкільного 
закладу та школа мають провадити освітню 
діяльність спільно і системно – всім 
педагогічним колективом.  

Організовуючи освітній процес на 
засадах Концепції Нової української школи, 
забезпечуючи процес наступності педагогіч-
ним колективам освітніх закладів, потрібно 
відмовитись від застарілих підходів, як от: 
 уникати надмірної інтенсифікації 

інтелектуального розвитку дітей, до якої 
схиляються окремі педагоги закладів 
дошкільної освіти, аргументуючи це 
попитом батьків щодо необхідності 
підготовки дитини до навчання у школі; 

 ураховувати, що державним стандартом 
початкової освіти навчання дитини 
писемному мовленню (читання, письмо) 
передбачено в початковій школі; 

 неприпустимо штучно уповільнювати 
індивідуальний темп розвитку дитини, не 
задовольняючи інтереси та потреби 
старших дошкільників; 

 доцільною є організація освітнього 
процесу, орієнтованого на зону 
найближчого розвитку дитини; 

 відмовлятися від фронтальних форм 
організації освітнього процесу, 
класичного розташування учнів у класі, 
статичних поз на заняттях і уроках тощо. 
Потрібно враховувати,  що активізація 

мислення дітей сприяє свідомому сприй-
манню та засвоєнню ними знайомого і 
нового матеріалу; заохочувати дітей до 
постановки питань, висування припущень, 
пошуку самостійних рішень, перевірки їх 
правильності тощо.  

Реалізовувати діяльнісний підхід через 

введення в освітній процес різних видів 
дитячої діяльності творчого характеру 
(ігор, технічного і художнього моделю-
вання тощо), насичувати освітній простір 
практико-орієнтованими ситуаціями, 
наближеними до реального життя.  

 Організовувати систематичні спостере-
ження, пошуково-дослідну діяльність, вико-
ристовуючи розвивальне середовище 
групи/класу.  

Спілкуватися з дітьми у формі діалогу. 
Визнавати права дитини на ініціативні 
висловлювання, аргументоване відстою-
вання своїх пропозицій, права на помилку.  

Створювати емоційно значущі ситуації, 
підтримувати діалогічне спілкування між 
дітьми. 

Розширювати діапазон дидактичних 
методів і прийомів розвивальними іграми 
та вправами, логічними задачами, проблем-
ними питаннями, ігровими технологіями, 
що активізують у дітей мислення і уяву.  

Здійснювати освітній процес у закладах 
дошкільної освіти і початковій школі 
з урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей дітей.  

Забезпечувати внутрішній зв’язок у 
змісті освітньої роботи, методах педаго-
гічного керівництва, формах організації 
діяльності у закладі дошкільної освіти і 
початкових класах закладів загальної 
середньої освіти.  

Враховувати той рівень розвитку 
дитини, з яким вона прийшла до першого 
класу школи. 

Посилювати розвивальну та виховну 
складові освітнього процесу, надавати пріо-
ритет соціалізації, моральному вихованню, 
формуванню мотивів пізнавальної 
діяльності тощо.  

Тож маємо надію, що на сучасному 
етапі будуть ураховані всі згадані вимоги. 

Лише об’єднавши зусилля педагогічних 
колективів закладів дошкільної та почат-
кової ланок шкільної освіти, за підтримки 
батьківської громади, можливо забез-
печити психологічно виважений і успішний 
для дитини перехід з попереднього рівня 
освіти на наступний.  
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В. Перлик 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА  

ШКОЛИ  

Реформування системи освіти завжди 
починається з певних змін в управлінні 
освітою та управлінні навчальними 
закладами. Тому ефективність освітніх 
процесів значною мірою залежить від 
ефективності управлінської діяльності.  

Основними нормативними доку-
ментами, які регламентують зміни в 
сучасній освіті, є «Концепція реалізації 
державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» та перспективи впровадження на 
період до 2029 року», що затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14 грудня 2016 р. № 988-р., Закон України 
«Про освіту», прийнятий постановою 
Верховної Ради України від 5 вересня 2017 
року. «Метою освіти, – як зазначено в 
Законі України «Про освіту», – є всебічний 
розвиток людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, її талантів, 
інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і 
необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відпо-
відальних громадян, які здатні до свідомого 
суспільного вибору та спрямування своєї 
діяльності на користь іншим людям і 
суспільству, збагачення на цій основі 
інтелектуального, економічного, творчого, 
культурного потенціалу Українського на-
роду, підвищення освітнього рівня 
громадян задля забезпечення  сталого 
розвитку України та її європейського 
вибору». 

Реформування освіти в Україні, 
модернізацію процесів у освіті, реалізацію 
Концепції нової української школи, 
децентралізацію та ефективне управління 
освітою неможливо здійснити без 

професіоналів-керівників – лідерів, які чітко 
розуміють сучасні виклики.  

Інтеграція України у світовий та 
європейський освітній  простір ставить нові 
завдання перед сучасною шкільною освітою – 
виховання особистості, здатної  ефективно 
жити і діяти у новому XXI столітті. 
Відповідно, таке оновлення сучасної школи 
потребує значних зусиль як з боку 
педагогічного колективу в цілому, так і з 
керівництва навчальним закладом  зокрема. 
Одним із шляхів досягнення позитивних 
змін у вітчизняній шкільній освіті є активне 
застосування компетентнісного підходу в 
усіх її складових, у тому числі й в 
управлінській підсистемі.  

Компетентнісний підхід визначає одну з 
важливих складових якості сучасної освіти. 
Тому поняття «компетентність в управлінні 
закладом загальної середньої освіти» 
розглядається як високий рівень знань, 
умінь і здатностей керівника навчального 
закладу за допомогою функціональних 
можливостей управлінської підсистеми 
забезпечувати ефективне управління 
шкільною організацією. Важливою ознакою 
компетентнісного управління є здатність 
керівника згуртовувати педагогічний колек-
тив, реалізовувати особистісно  зорієн-
тований підхід до кожного учасника 
освітнього процесу, сприяти гармонізації 
міжособистісних стосунків. Слід зазначити, 
що така спроможність до ефективного 
керівництва педагогічним колективом  
набувається через розвиток людинознавчої 
компетентності керівника навчального 
закладу. Звертаємо увагу керівників 
навчальних закладів на те, що уміння 
створювати команду сприяє розвитку 
лідерства.   Серед   важливих    факторів  
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створення  команди виділяють: наявність у 
претендентів стійких життєвих принципів, 
орієнтації на успіх, позитивного мислення, 
здатності відшукувати однодумців. 

Практика управління закладами зага-
льної середньої освіти переконує, що 
однією з характерних ознак професійної 
компетентності є демократизація основ 
управлінської праці. Насамперед це 
стосується гнучкості  шкільних органі-
заційних структур, відмовою від жорсткого 
адміністрування, делегуванням окремих 
управлінських повноважень шкільним 
органам самоврядування, переходом на 
демократичні принципи в  керівництві 
школою, командним стилем управлінської 
діяльності та залучення громадськості до 
управління закладом загальної середньої 
освіти. 

Практика управління сучасним закла-
дом освіти доводить, що духовні цінності, 
моральні якості керівника,  його світоглядні  
позиції  впливають  на  зміст  управлінської  
діяльності  і визначають  його  орієнтири  у  
виборі  стратегії  розвитку  навчального 
закладу. 

Стиль управління є одним з важливих 
показників професійної компетентності 
менеджера освіти, оскільки впливає на 
прийняття управлінського рішення. Стиль 
управління визначає не тільки рівень 
культури управлінця, а й через управлінське 
рішення характеризує людинознавчу 
компетентність менеджера освіти. 

Звертаємо увагу керівників закладів 
освіти на те, що менеджер освіти має бути 
інноваційною особистістю, а це насамперед 
передбачає наявність інноваційного 
потенціалу  керівника, здатність генерувати 
ідеї, адекватно й мобільно реагувати на 
наслідки змін і пошук нових рішень щодо 
поставлених перед навчальним закладом 
завдань. Особливе значення для ефектив-
ного управління закладом освіти має  
наявність інноваційного потенціалу 
керівника школи. Такий потенціал 
проявляється через відповідну інноваційну 
позицію керівника, основу якої складають 
позитивне ставлення до нововведень, 
упевненість у досягненні мети.  

Отже, до основних ознак професійної 
компетентності керівника закладу загаль-
ної середньої освіти можна віднести:  
 знання та розуміння природи управлін-

ської праці та процесів менеджменту;  
 знання  посадових  і  функціональних  

обов’язків  менеджера освіти;  
 уміння  використовувати  ІКТ  та  інші  

засоби  комунікацій, необхідні у процесі 
управлінської діяльності;  

 людинознавча компетентність; 
 володіння мистецтвом налагодження 

зовнішніх зв’язків;  
 здатність до самооцінки, уміння робити 

правильні висновки, автодидактика.  
Необхідно зазначити, що професійна 

компетентність керівника закладу загальної 
середньої освіти значно впливає на 
інноваційний розвиток освітнього простору 
школи. Серед важливих факторів, які 
складають основу розвитку навчального 
закладу, слід виокремити наявність 
стратегії інноваційного розвитку школи, 
готовність вчителя до інноваційної діяль-
ності, сприятливі соціально-психологічні 
умови для інноваційних змін,  функціо-
нальну ефективність усіх суб’єктів 
навчально-виховного процесу,  ресурсне 
забезпечення інноваційних змін. 

Отже, оновлення сучасної школи, 
побудова її як простору освітніх 
можливостей значною мірою залежить від 
особистості керівника  закладу загальної 
середньої освіти, від змісту його діяльності. 
Це передбачає не тільки оволодіння 
сучасними вітчизняними та зарубіжними 
практичними підходами до управління 
школою, а й визначення пріоритетними 
таких принципів, як демократизація, 
гуманізація; врахування національних засад 
в управлінні школою; впровадження нових 
управлінських функцій; визнання пріоритет-
ності колективних і колегіальних форм 
управління та запровадження проектних, 
дослідницьких, технологічних методів 
управління.   

Слід наголосити на тому, що 
першочерговими завданнями керівників 
закладів загальної середньої освіти є 
визначення стратегічних напрямів побудови 



32  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 ( 39 ) , 2018 _________________________________________________________________________________________

й функціонування Нової української школи, 
практична реалізація Концепції Нової 
української школи, що ґрунтується на 
запровадженні принципу педагогіки 
партнерства, надання академічної свободи 
вчителю та стимулювання його до 
професійного зростання, запровадження 

принципу дитиноцентризму та 
удосконалення процесу виховання, 
створення сучасного освітнього 
середовища. Саме воно забезпечить 
необхідні умови, засоби і технології для 
навчання учнів, розвитку творчого 
потенціалу вчителів.  

В. Перлик 

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО  

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
(МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 

Сучасні виклики, які стоять перед 
освітою України, зумовлюють необхідність 
пошуку інноваційних підходів до форму-
вання та модернізації системи управління її 
розвитком. 

Освіта є комплексною складовою 
регіональної діяльності. Вона охоплює різні 
функціональні елементи, у ній задіяні 
послуги багатьох суб’єктів регіональної 
інфраструктури, насамперед медицини, 
спорту, культури, екології, технології тощо. 
Щоб забезпечити розвиток освіти, одного 
суб’єкта (закладу загальної середньої 
освіти, дошкільного чи позашкільного 
закладу) замало. Тому особливої актуаль-
ності набувають мережеві форми 
організації освіти на основі партнерства, 
комплексів, кластерів. Їхнє виникнення є 
закономірним процесом за наявності 
спільного завдання, території, зв’язків, а 
стимулювання процесу їх формування є 
необхідною складовою регіональної 
соціально-економічної політики. Особливо 
актуально це питання   на регіональному 
рівні у зв’язку із розширенням повноважень 
місцевих органів влади і проведенням 
адміністративної реформи, децентралізації. 

Освітня політика держави визначається 
як низка дій, спрямованих на досягнення 
цілей системи освіти. З огляду на процеси 

модернізації, підвищення ефективності 
функціонування системи та управління нею, 
вона зазнає постійного реформування. 
Офіційне визначення мети освіти задекла-
ровано у Законі України «Про освіту» від 
05.09.2017 р. № 2145-8; Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 р. 

Регіональне освітнє середовище 
розуміється як система навчальних зак-
ладів, технологій, форм, методів і засобів 
освіти, а також механізмів взаємодії між 
ними, структура і функціонування якої 
відповідають принципам освіти і 
відбивають регіональні особливості роз-
витку суспільства. Система освіти регіону є 
складовою загальнодержавної системи. 

Регіональне освітнє середовище – це 
формування самостійної регіональної 
політики; перехід від моноосвітньої сис-
теми до полікультурної освітньої різно-
манітності; створення можливостей для 
формування цілісної регіональної стратегії 
розвитку освіти. 

Серед численних новітніх тенденцій, які 
ініціюються та реалізуються в Україні, варто 
назвати такі мережеві утворення, як 
модель соціального партнерства, освітні  
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округи, культурно-освітні комплекси ре-
гіону, регіональні соціокультурні освітні 
кластери. 

Одним із ефективних шляхів створення 
умов для якісної освіти, особливо в 
сільських регіонах, є освітні округи. 
Правовий статус, порядок утворення та 
основні засади діяльності освітніх округів 
визначено Положенням про освітній округ 
(затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.08.2010 № 777). 

Культурно-освітній комплекс – це 
сукупність закладів, установ, підприємств, 
організацій і органів управління, що 
здійснюють виробництво, розподіл, 
збереження та організацію споживання 
товарів і послуг культурного й освітнього 
призначення з метою забезпечення 
відповідних потреб населення. 

Регіональний соціокультурний освітній 
кластер можна визначити як систему 
взаємопов’язаних закладів освіти, освітніх 
організацій, промислових, бізнесових 
структур, громадських та інших організацій, 
значущість яких як цілого перевищує суму 
складових частин. Кластерний підхід 
організації регіональної освіти перетворює 
ситуативні контакти між підприємствами, 
установами, організаціями на систему 
стійких партнерських стосунків, стимулює 
реалізацію спільних проектів, сприяє 
зниженню сукупних витрат на розвиток 
освіти, науки, розроблення новацій. З 
огляду на це і формується інноваційний 
соціокультурний освітній кластер як 
добровільне об’єднання географічно 
близьких взаємодіючих суб’єктів 
господарювання: освітніх закладів, органів 
влади, банківського, приватного сектора, 
інноваційних підприємств/організацій, 
об’єктів інфраструктури. 

Специфікою функціонування закладів 
освіти в сучасних умовах розвитку 
регіонального освітнього середовища є: 
 організаційно-структурна система 

управління освітою, що включає три 
рівні: загальнодержавний; регіональний; 
шкільний; 

 врахування регіональних особливостей 
створення і функціонування освітнього 

середовища (модель соціального 
партнерства; організація та 
функціонування освітніх округів; 
регіональних соціокультурних освітніх 
кластерів); 

 інноваційні підходи до регіонального 
розвитку освіти, оптимізація мережі 
освітніх закладів. 
Освіта як комплексна складова 

регіональної діяльності охоплює різні 
елементи регіональної інфраструктури, 
насамперед медицини, спорту, культури, 
екології, технології тощо. Задля 
забезпечення свого розвитку освітня галузь 
запроваджує новітні тенденції, які 
ініціюються та реалізуються в регіонах 
України, зокрема, такі, як мережеві 
утворення у формі освітніх округів, 
культурно-освітніх комплексів регіону, 
моделей соціального партнерства, 
інноваційних соціально-освітніх кластерів. 

З метою підвищення ефективності 
управління закладами освіти в сучасних 
умовах розвитку регіонального освітнього 
середовища директорам закладів загальної 
середньої освіти рекомендуємо: 

1. Неухильно дотримуватися законо-
давчої та нормативно-правової бази, яка 
регламентує діяльність сучасного закладу 
освіти. Зокрема: 
 Закон України «Про освіту» (від 

05.09.2017р. № 2145-8); 
 Закон України «Про загальну середню 

освіту» (від 13.05.1999 р. №651-14); 
 Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року 
(затвердженої Постановою Кабінету 
Міністрів України від  14.12.2016 р. № 988-р). 
2. Активно запроваджувати в управління 

навчальними закладами інноваційні 
підходи, зокрема програмно-цільовий 
підхід, адаптивну модель управління, 
інформаційно-комунікаційні технології 
управління тощо. 

3. Сприяти ознайомленню, вивченню та 
розповсюдженню передового досвіду 
управлінської діяльності директорів 
закладів загальної середньої освіти області. 
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ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
Н. Михайлова  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ОСВІТНІЙ СФЕРІ 

Інноваційний розвиток української 
освіти – один з пріоритетів державної 
політики України. Останнім часом інновації 
в освіті набувають все більш системний і 
масштабний характер. Він передбачає 
розробку та впровадження регіональної 
системи оцінки якості, оптимізацію 
освітньої мережі, розширення участі 
громадськості в управлінні освітою. Всі 
нововведення не тільки досить істотно 
змінюють самі організаційні основи 
системи освіти з метою підвищення її 
загальнодоступності й досягнення сучасної 
якості, але і, з неминучістю, супровод-
жуються тими чи іншими інноваційними 
ризиками. Психологічна безпека різних 
нововведень може розглядатися як один з 
критеріїв психологічного благополуччя та 
здоров’я всіх учасників освітнього процесу. 
Це очевидна задача, і вона не може 
оскаржуватися ні прихильниками, ні 
противниками будь-яких інновацій. 
Збереження та зміцнення психологічного 
здоров’я педагогів, що сприяють 
гармонійному розвитку особистості – 
основна мета роботи психологів в умовах 
інноваційної діяльності ЗНЗ. [6, с.31-35]. 
Незважаючи на всі складності організації та 
розвитку психологічної служби, вона дійсно 
довела, що здатна вирішувати безліч 
складних проблем. Серед них і супровід в 
освітньому процесі учнів з ознаками 
обдарованості, дітей з інвалідністю і таке 
інше. Сьогодні освіта переживає складний 
процес модернізації. З’являється багато 
інноваційних технологій, програм, 
напрямів, і всі вони потребують 
психологічного супроводу [1, с. 10].  

Для ефективності реалізації освітніх 
завдань психологи використовують різні 
інноваційні технології. Інновації передба-
чають виникнення та накопичення 

різноманітних нововведень та ініціатив, які 
в сукупності призводять до істотної зміни в 
сфері освіти, до трансформації її змісту й 
якості. Для інновацій не обов’язкова 
організація суворої експериментальної 
перевірки. Але інноваційна діяльність не 
може існувати, а тим більше розвиватися 
стихійно. Вона вимагає спеціальної 
організації.  

Педагоги школи відрізняються вразли-
вістю до всього нового. Розвиток 
загальноосвітньої практики сприяє прояву 
творчого, інноваційного потенціалу всіх 
працівників навчальних закладів. У цій 
ситуації особливо важлива професійна 
компетентність педагогів, в основу якої  
покладені особистісний і професійний 
розвиток педагогів. Ці якості можуть 
змінюватися під впливом досягнень науки 
та потреб суспільства. Тому одним із 
завдань педагогів і психологів при 
реалізації інноваційних підходів є 
визначення особистісно-професійних якос-
тей самих педагогів, а також мотивація та 
діяльність учнів, їхнє ставлення до вибору 
спеціальності; моральні правила, 
комунікабельність, професіоналізм [1, с. 9]. 
Серед нетрадиційних і дистанційних форм 
організації спілкування педагогів з учнями 
виокремлені такі: наочно-інформаційні, 
пізнавальні, навчальні, просвітницькі, 
семінари-практикуми, педагогічні вітальні, 
анкетування, тестування [9, с.208]. 

У школах психолого-педагогічний 
супровід інноваційної діяльності повинен 
набувати системного характеру. Доцільно 
проводити моніторинги професійно-
особистісного зростання педагогів, скла-
дати морально-етичні портрети учасників 
освітнього процесу, використовувати нові 
освітні    програми,     авторські     технології  
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фахівців, що дозволяють забезпечити 
варіативність виховно-освітнього процесу, 
орієнтованого на індивідуальність і 
психологічне здоров’я педагогів, учнів, що 
дозволить усвідомлено вибрати професію; 
розкрити повноту переживання та 
проживання сьогодення, зробити найкра-
щий вибір у конкретних ситуаціях і в житті в 
цілому, жити в злагоді з самим собою, як 
стан усвідомлення, слідування своїм 
головним інтересам; відчути власну 
дієздатність «Я можу – хочу — треба»; 
соціальний інтерес, постійна увага до 
людей; стан стійкості, стабільності, 
визначеності в житті й оптимістичний 
настрій [3, с.8-11]. Як наслідок усіх 
перерахованих якостей виділяються 
характеристики психологічно здорової 
особистості в умовах інновації у ЗНЗ: 
вміння усвідомлювати, визначати свої 
емоційні стани, розвинути рефлексію, 
прийняти себе, свої переваги й недоліки, 
усвідомити можливості, розвинути 
толерантні установки, усвідомлюючи 
цінність кожного, бути стресостійким, вміти 
знаходити власні ресурси у важкій життєвій 
ситуації. Будь-яка програма, на думку 
психологів, спрямовується на особистісно-
орієнтовану взаємодію і має оздоровчу 
спрямованість. Психологічний супровід 
таких програм дозволить забезпечити 
повноцінність виховно-освітнього процесу 
[2, с 45]. 

Виходячи з характеристики психо-
логічно здорової особистості кожного 
педагога, необхідно враховувати такі 
чинники, як, наприклад, ставлення його до 
обраної освітньої установи. Потреба в 
інновації виникає при необхідності 
вирішити якусь проблему, а виникаючі 
проблеми видно з різного виду діагностик  
як психологічних (які показують рівень 
розвитку інтелектуальної, мотиваційної, 
емоційно-вольової), так і педагогічних (які 
показують рівень володіння знаннями, 
вміннями, навичками). Тому освітня 
установа, що займається розробкою 
інновацій, працює в режимі розвитку. Всі 
зміни відбуваються не хаотично, а 
прогнозуються на основі закономірностей і 

спрямовані на досягнення конкретних 
цілей. Ця робота забезпечується завдяки 
злагодженій роботі фахівців. Інноваційна 
діяльність у школі спочатку знаходить 
відображення у роботі творчих груп: 
визначається перспектива розвитку 
установи з урахуванням соціального 
замовлення суспільства; формулюється 
мета інноваційної діяльності (яка 
приймається всіма учасниками педагогіч-
ного процесу), розробляються методи 
контролю. Нововведення вважається 
успішним, коли воно дозволить вирішити ті 
чи інші конкретні завдання виховно-
освітнього процесу. Введення і апробація 
інновацій безпосередньо зачіпають такі 
форми роботи установи, як координація 
роботи з фахівцями, консультування, 
психопрофілактика, діагностика, готовність 
до професійної діяльності [8, с.28-31]. 

При введенні інновацій вводиться 
режим самоконтролю, самооцінки і 
професійний контроль фахівців за кінцевим 
результатом. Безсумнівно, основною 
функцією є цілеспрямована соціалізація 
особистості, введення в світ природних і 
людських зв’язків і відносин, передача 
кращих зразків, способів і норм поведінки. 
Психологічний супровід інноваційної 
діяльності знаходить найбільш яскраве 
відображення у соціально-особистісному 
напрямку. Завдання розвитку та підготовки 
координується усіма учасниками освітнього 
середовища. Для відстеження ефектив-
ності, результативності розвитку спрогнозо-
ваної, так званої «моделі випускника», 
розробляється психологічний супровід 
інноваційної діяльності в освітній установі, 
створюються сприятливі психолого-
педагогічні умови для повноцінного 
розвитку і становлення соціально-успішної 
особистості. Психічне здоров’я, що 
включає в себе розвиток пізнавальної, 
мотиваційної, емоційно-вольової діяль-
ності, становить психопрофілактичну 
роботу [7, с.100-104]. Вдосконалення 
інтелектуального здоров’я педагогів у 
школі здійснюється на основі найважли-
віших принципів виховно-освітніх програм, 
шляхом побудови моделі індивідуального  
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підходу до кожного педагога з 
урахуванням інтелектуальних здібностей, 
психологічних особливостей і біоритмів, 
створення умов для розвитку творчості в 
кожному, в тому числі шляхом використан-
ня резонансної технології [5, с.18]. 
Резонансна технологія працює, коли дії 
педагогів, учнів отримують схвалення з 
боку інших (адміністрації, педагогів), 
викликаючи бажання діяти знов і знов, учні 
та педагоги діють разом, активно слухаючи, 
себе і один одного. Таку дію психологи 
називають активне слухання-резонанс, де 
той, хто слухає, співпереживає тому, хто 
мовить і висловлює йому свої почуття, 
допомагаючи краще висловити і зрозуміти 
себе. Резонансна технологія допомагає 
впровадження в освітніх установах 
авторських інновацій. Вони передбачають 
розвиток мови, емоційної сфери та 
корекцію несприятливих варіантів особис-
тісного розвитку, розвиток творчості, 
фізичного здоров’я і сприяють гармоній-
ному їх розвитку. Ці технології, будучи 
інноваційними напрямками роботи, 
допомагають у більш успішній підготовці 
впровадження отриманих знань у ВНЗ в 
життя. Соціальне здоров’я, яке включає в 
себе розвиток здібностей до взаємодії з 
однолітками, адаптацію до нових 
соціальних умов, формування позитивної 
«Я-концепції», розвиток навичок спілкуван-
ня найбільш ефективно зміцнюється за 
допомогою спеціально організованих 
семінарів, застосування арт-терапевтичних 
технік, а також у процесі вирішення 

конкретних життєвих ситуацій, які дуже 
часто виникають у житті. У процесі 
формування позитивної «Я-концепції» кож-
ного педагога та учня важливого значення 
набуває його уявлення про себе як про 
найбільшу унікальність на світі. Для цього 
необхідно, щоб протягом дня звучали 
слова схвалення та підтримки з боку інших, 
щоб відчувати свою значимість, проживати 
ситуацію успіху, які допоможуть 
сформувати відповідальність, самостійність 
тощо. 

Отже, для забезпечення психологічного 
супроводу інноваційної діяльності в освітніх 
закладах рекомендується створю-вати 
куточки усамітнення, емоційні куточки і т. 
п., які сприяли б профілактики тих чи інших 
відхилень особистісного розвитку. Різні 
види інновацій, які породжують суттєві 
зміни в роботі навчального закладу при 
досягненні конкретних цілей і завдань, що 
повинні відбуватися на основі положень 
Нової української школи. Психологічний 
супровід є одним з основних складових у 
реалізації права навчального закладу на 
інноваційну діяльність. Учні отримують 
можливість індивідуального розвитку у 
відповідності зі своїми потребами, здібнос-
тями та можливостями. Педагоги ЗНЗ 
розвивають свої професійні та особистісні 
якості, забезпечуючи успіх діяльності і 
зростання школярів. Як тільки склалися між 
співробітниками навчального закладу та 
учнями гуманні партнерські відносини, 
повага й довіра повинні стати нормою 
життя. 

_________________________________________________________________________________________
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І.  Іващенко  
ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО ЗАСТУПНИКА 

ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 

У перекладі з англійської слово «імідж» 
означає образ, уявлення, що викликає 
конкретне враження, думку ставлення до 
оточення. 

У побутовому розумінні слово «імідж» 
використовують стосовно людини у двох 
вимірах: зовнішньому та внутрішньому. 

Зовнішній вимір описує зовнішні 
характеристики і вигляд людини. Внутріш-
ній – внутрішні характеристики, із яких 
формується репутація. 

Ці частини утворюють єдине ціле, тому 
можна сказати, що імідж – це цілісний 
образ особистості. Проте бачимо зовнішній 
вигляд, а оцінюємо репутацію. 

Проблема іміджу з точки зору його 
сутності, видів, структури була досліджена 
науковцями А. Панасюк, А. Пелих, 
В. Шепель та ін. Педагогічна іміджологія 
стала предметом вивчення таких науковців, 
як М. Борисенко, В. Волкової, Н.Голоти, О. 
Мармизи, А. Калюжного та ін.   

На думку вчених, основні проблеми 
освітян у цьому тисячолітті полягають у 
постійному ускладненні змісту освіти, 
гарантуванні високого рівня освітніх 
стандартів; в ускладненні проблем 
виховання; безперервному оволодінні 
прогресивними технологіями навчання й 
виховання; розв’язанні складних профе-
сійно-педагогічних проблем, які вимагають 
інтеграції знань, практичних умінь і навичок 

з такими суміжними з педагогікою науками, 
як філософія, психологія, медицина, 
економіка, кібернетика та ін.; в організації 
роботи в єдиному інформаційному середо-
вищі, що передбачає обов’язкове 
використання інформаційних технологій в 
освітньому процесі. 

І в кожній школі є принаймні одна 
людина – заступник директора школи, який 
щоденно з цими проблемами стикається, 
вважаючи вирішення їх своїм обов’язком. 
При тому організовує освітній процес, 
методичну роботу, готує статистичні звіти, 
коригує розклад уроків, заохочує вчителів 
до участі в конкурсах,  допомагає 
педагогам повірити в себе, навчає 
молодих – тобто виконує роботу, якої не 
видно неозброєним оком, але від рівня 
професійної компетентності якої залежить 
результативність освітнього процесу в 
закладі загальної середньої освіти.  

Щоденно заступнику директора школи 
доводиться адаптуватись у мінливих 
життєвих ситуаціях, використовуючи набуті 
знання, уміння, власний досвід; бути 
здатним генерувати нові ідеї, приймати 
нестандартні рішення, творчо мислити; 
бути комунікабельним, контактним у різних 
соціальних групах, уміти запобігати та 
виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;  
цілеспрямовано використовувати свій 
потенціал    як    для    самореалізації    у  
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професійному й особистісному плані, так і в 
інтересах суспільства й держави;  уміти 
добувати, переробляти інформацію, 
одержану з різних джерел;  вибирати 
альтернативи, що пропонує сучасне життя. 

Заступник директора школи – «права 
рука» директора, його перший помічник і 
водночас педагог. Педагог у всьому: 
учитель дітей, «учитель учителів». Тому 
важливо, щоб заступником директора 
школи стала  людина, здатна згуртувати 
навколо себе колектив однодумців, 
відносини між якими були засновані на 
співпраці та взаєморозумінні. Тож яким має 
бути заступник директора школи? 

Базуючись на наукових засадах і 
враховуючи вимоги часу, представимо 
уза г а ль н е н ий про фе с ійн ий о б ра з 
заступника директора з навчально-виховної 
роботи через сукупність ключових 
компонентів його професійного іміджу.  

Вдалий імідж – здатність переконати 
оточуючих, що його носій є втіленням  тих 
ідеальних якостей, які  вони хотіли б мати, 
якби перебували на місці цієї людини. 
Поняття іміджу містить не лише природні 
властивості особистості, але й спеціально 
напрацьовані: вони пов’язані  як із 
зовнішнім виглядом, так і з внутрішнім 
світом людини, її психологічним типом, 
риси якого відповідають запитам часу та 
суспільства.  Отже, імідж містить 
щонайменше три складові:  
 зовнішній вигляд; 
 психологічні властивості; 
 соціальні задатки як відповідність 

запитам часу та суспільства. 
Визначаючи узагальнений професійний 

образ заступника директора школи, 
візьмемо до уваги й такі складові (за 
Г. Кравченко): завдання, які вирішує 
заступник директора школи у своїй 
діяльності; зміст основних функцій 
управління та посадові вимоги до 
заступника директора школи. Перелік 
складових потрібно доповнити особистіс-
ним портретом заступника (темперамент, 
вольові якості, риси характеру, інтелек-
туальні здібності), рівнем професійної 
підготовки (яку освіту здобув, коли, який 
досвід педагогічної діяльності); здатністю 

взаємодіяти в соціумі тощо. 
З а с т у п н и к  д и р е к т о р а  ш к о л и 

безпосередньо реалізує реформи, що 
здійснюються в освіті, а значить, має 
забезпечити гнучкість у засвоєнні нової 
педагогічної ідеї та її впровадженні, 
презентувати власний досвід діяльності, 
апробувати його на всіх рівнях, мати 
відповідний зовнішній вигляд, рівень 
культури, демонструвати комунікативні 
вміння, володіння техніками ділового 
спілкування, відповідати демократичному 
стилю взаємодії з учнями та батьками, 
колегами тощо.  

У сучасному освітньому просторі є 
визначальним принцип діалогічної взаємодії 
між усіма учасниками освітнього процесу. У 
контексті змін,  на основі сприйняття та 
в пр о ва дж е нн я но во го ,  за с тупн ик 
директора школи повинен осмислити зміст 
власної діяльності на таких рівнях: 
 «Заступник директора школи – 

управлінець». Знайомиться зі змістом 
н ов ов вед ень  чере з   в ивч ен ня 
нормативних документів, бере участь у 
нарадах, семінарах, педагогічних радах 
тощо; у забезпеченні впровадження 
змісту освіти, що, урешті, потребує 
визначення чіткої стратегії розвитку 
закладу. 

 «Заступник директора школи – 
методичний кабінет освітнього закладу». 
Засобами постійного консультування 
забезпечується адаптація вчителя до 
впровадження нових державних 
стандартів. Завдання заступника – 
забезпечити взаємодію всіх структурних 
одиниць у закладі, чітко володіти 
інформацією про методичну діяльність 
педагогів. 

 «Заступник директора школи – 
м е то д и ч н и й ка б і н е т,  н а у ко в о -
методичний центр управління (відділу) 
освіти і науки». Цей діалог забезпе-
чується за допомогою навчальних 
семінарів, консультувань, занять, 
фахових конкурсів, майстер-класів, 
презентації кращих досвідів, «круглих 
столів», конференцій, відкритих уроків 
тощо. Заступник директора школи 
виконує функцію вчасного інформування  
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педагогічного колективу про зміст 
д іяль но с т і  ме тод ич н ог о ка б іне ту 
управління, сприяє взаємодії, бере сам 
участь у заходах. 
 «Заступник директора школи – заклад 

післядипломної педагогічної освіти». 
Курсова перепідготовка, експрес-
навчання,  вебінари, навчальні семінари 
сприяють актуальній для змісту освіти 
підготовці педагогів до нових змін. 
Позиція заступника директора має бути 
спрямована на пошук оптимальних 
форм підвищення власної кваліфікації та 
кваліфікації педагогів. 

 «Заступник директора школи – 
заступник директора іншого освітнього 
закладу». Це професійний діалог, що 
сприяє обміну досвідом, накопиченню та 
впровадженню нових педагогічних ідей. 

 «Заступник директора школи – батьки». 
Заступник д иректора школи є 
посередником між школою та батьками, 
проводить роз’яснювальну роботу, 
здійснює підготовку батьків до 
сприйняття освітніх реформ. 

 «Заступник директора школи – соціум». 
Як і роль керівника навчального закладу, 
так і роль його заступника, досить 
актуальна у формуванні громадської 
думки щодо будь-яких змін, а тому 
важливо розставляти необхідні акценти 
в соціумі з метою позитивного 
сприйняття змін. Особливо важливою є 
така взаємодія з установами, підприєм-
цями, які сприяють оновленню 
навчально-матеріальної бази закладів, 
здійсненню комп’ютеризації, презенту-
ванню науково-методичних ідей, друку 
збірників, забезпеченню підтримки 
участі працівників у фахових конкурсах 
тощо. 

 Заступн ик дире ктора школи є 
індикатором самоосвіти, самоаналізу та 
самовдосконалення особистості керів-
ника. Як фахівець, він має створювати 
навколо себе учнів, колег, батьків 
ситуацію успіху. Важливо здійснювати 
розподіл внутрішньої енергії та 
професійної активності, щоб уникнути 
педагогічного вигорання і сприяти 
накопиченню та впровадженню цікавих 

педагогічних ідей.  
Осмислюючи поняття функціональної 

компетентності (за О. Сорокою), визначимо 
складовими іміджу заступника директора 
школи основні ключові компетенції: 
методологічні (передбачають знання теорії 
управлінської діяльності, філософії освіти, 
сучасних практик діяльності освітніх 
закладів); нормативні (знання освітніх 
нормативно-правових документів); змістові 
(знання змісту освіти, діяльності кожного 
працівника школи; орієнтування в змісті 
освітніх реформ); управлінські (засто-
сування педагогічного досвіду на практиці, 
виконання всіх функцій управлінської 
діяльності, уміння застосовувати особистіс-
ні якості для конструктивного впливу на 
діяльність колективу); педагогічні (знання 
теорії дидактики та виховання, педагогіч-
ний досвід); психологічні (знання з вікової, 
педагогічної, соціальної, ґендерної 
психології, конфліктології, психології 
менеджменту; соціально-правові (розу-
міння законів суспільної взаємодії, норм 
правових стосунків). 

Важливим аспектом у створенні 
професійного іміджу заступника директора 
школи є врахування його особистісних 
якостей. Розподілимо їх за групами: 
психологічні (прагнення до лідерства, 
здатність здійснювати управлінську 
діяльність, готовність до виправданого 
ризику, комбінаторно-прогностичний тип 
мислення, стресостійкість, інтуїтивність, 
гнучкість, адаптивність, мобільність тощо); 
інтелектуальні (прагнення до постійного 
самовдосконалення, схильність до прийнят-
тя нових ідей, масштабність мислення, 
інформативність, здатність до самоаналізу, 
уміння приймати рішення тощо); професійні 
(уміння ефективно використовувати кращі 
досягнення науково-технічного прогресу, 
конструктивно критикувати, приймати 
нестандартні управлінські рішення, 
ефективно розподіляти завдання та 
визначати оптимальний час на їх виконання, 
діловитість, ініціативність тощо); соціальні 
(уміння врахувати наслідки прийнятих 
рішень, схильність керуватися принципами 
соціальної   справедливості,   толерантність,  
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неконфліктність, посередництво, уміння 
заохочувати працівників до творчої 
результативної діяльності, відповідальність 
тощо). 

Як основні форми самоосвіти 
заступника директора школи розглядаємо 
лекції, наради-навчання, практичні заняття, 
екскурсії, вивчення передового педагогіч-
ного досвіду, семінари, анкетування, 
діагностування, проектну діяльність, круглі 
столи, науково-практичні конференції, 
диспути, звіти, самоаналіз діяльності, 
консультування, участь у фахових 
конкурсах, навчання в школі резерву 
керівних кадрів, майстер-класи, прове-
дення методичного дня у закладі тощо. 
Традиційним є висвітлення результатів 
діяльності заступника директора школи в 
засобах масової інформації (шкільні, 
персональні сайти, блоги, телебачення, 
фахові газети, журнали). 

Саморозвиток і самоудосконалення – 
необхідні складові життя культурної, 
освіченої людини, запорука творчого 
професійного зростання педагога. Якщо 
заступник директора з навчально-виховної 
роботи професійно удосконалюється, це 
дозволяє йому ініціювати й підтримувати 
самопізнання, саморозвиток усіх суб’єктів 
освітнього процесу. Компетентний керівник 

це перш за все культурна людина, яка вміє 
створювати й постійно збагачувати 
культурно-інформаційне та предметно-
розвивальне освітнє середовище; уміє 
реалізувати компетентнісні основи й 
принципи освіти в професійній діяльності, 
уміє працювати зі змістом знань, змінює 
або переглядає цінності, що впливають на 
вибір змісту освіти; володіє різноманітними 
педагогічними технологіями, уміє надавати 
їм особистісно-розвивальну спрямованість; 
виявляє піклування про розвиток і 
підтримку індивідуальності кожного 
педагога і ін. 

Високі розумові й інтелектуальні 
здібності, гнучке й незалежне мислення, 
уміння бачити зв’язки, установлювати 
закономірності між явищами, здатність 
бути критичним до себе й до оточуючих, 
моделювати різні можливі варіанти  
розв’язання проблем, уміння проявляти 
фантазію, сміливість, нетрадиційний підхід у 
розв’язанні складної та цікавої проблеми – 
це риси, які визначають заступника 
директора школи як творчу особистість. Це 
актуально для управлінця, тому що 
з’являється прагнення ефективно працю-
вати й творити, досягати справжньої 
самореалізації – професійної й особистої.  

 

М. Ніколаєнко  

КРИТИЧНІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИБОРІ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ 

Сучасна школа потребує організації 
освітнього процесу з використанням нових 
інформаційних технологій. Який зміст 
понять «інтерактивний комплекс» і 
«мультимедійний комплект»? На що 
потрібно звернути увагу при виборі 
інтерактивної дошки? 

Отже, варто проаналізувати основні 
критерії при виборі інтерактивної дошки. 

З ДОСВІДУ РОБОТИ 
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Сьогодні ринок наповнений всілякими 

пропозиціями щодо придбання інтерактив-
них дошок, але не всі вони відповідають 
назві «Інтерактивна дошка». Недобросо-
вісні виробники спотворюють і обмежують 
можливості використання інтерактивної 
дошки до її розмірно-технічних характе-
ристик, ускладнюючи процес впровад-
ження інтерактивних технологій в освіту. 
Сьогодні відсутні єдині стандарти щодо 
інтерактивних пристроїв. Кожен виробник 
створює «велосипед» практично самос-
тійно. Тому інтерактивні комплекси майже 
не взаємозамінні між собою. І, головне, 
створений вами інтерактивний урок 
найчастіше буде продемонстрованим на 
даному типі дошок і не зможе  
відтворитися на інших. Варто про це 
пам’ятати! 

Як зробити правильний вибір?  
1. Данина моді. 
Багато хто приймає рішення щодо 

придбання інтерактивної дошки тільки по 
тому, що це модно. Модно мати в школі 
інтерактивну дошку і заявляти про це. 
Причина зрозуміла: у інших є, і ми не 
хочемо відставати від колег. Дійсно, багато 
провідних шкіл України зробили свій вибір 
свідомо, і в багатьох освітніх закладах 
інтерактивні дошки встановлені у всіх 
предметних кабінетах та ефективно 
використовуються.  

Не поспішайте за модою. Придбання 
інтерактивної дошки – це виважена дія, яка 
повинна принести очікуваний результат. 
Подумайте про те, який результат ви 
хочете отримати, купуючи і встановлюючи 
інтерактивні дошки в класах своєї школи. 
Зверніться до офіційних продавців, 
отримайте від них всю інформацію, 
відвідайте їхній офіс і демонстраційний зал, 
проконсультуйтесь із вчителями (фахів-
цями), які вже працюють на дошці,  
проаналізуйте дошки різних виробників. 
Тільки після цього приймайте рішення.  

2. Найдешевша інтерактивна дошка. 
Не приймайте рішення про покупку, 

керуючись тільки за ціною, якщо ви не 
купуєте інтерактивну дошку тільки для 
того, аби про це говорити.  

Ціна – це лише інформація, яка нічого 

не розповість вам про інтерактивній 
пристрій. 

Дуже важливо перед прийняттям 
рішення про покупку: 
 вивчити всі наявні пропозиції на ринку; 
 зрозуміти, чому інтерактивні рішення 

цього виробника так популярні; 
 з’ясувати, чи використовує виробник 

Touch-технологію; 
 з’ясувати, хто працює на цих 

інтерактивних дошках у світі і в Україні; 
 установити, чи є серед ваших колег 

користувачі саме цієї інтерактивної 
дошки, що вони можуть вам розповісти 
про свій досвід роботи; 

 з’ясувати, яке прикладне програмне 
забезпечення для створення 
інтерактивних уроків входить у 
комплект дошки; 

 з’ясувати, як, де і хто проводить 
навчання викладачів по роботі з 
програмним забезпеченням (як 
створити свої інтерактивні уроки). 

Проаналізуйте всю отриману інфор-
мацію, зробіть правильний вибір. 

3. Інтерактивні дошки однакові у всіх 
виробників? 

Правильно стверджувати: зовні 
інтерактивні дошки різних виробників 
схожі. 

Дійсно, може здатися, що ніякої різниці 
немає, але це не так. Різниця суттєва, адже 
при впровадженні інтерактивного рішення 
або інтерактивної дошки ви можете 
отримати абсолютно різні результати. 

Хто виробник інтерактивної дошки, яку 
ви плануєте купити? 

Існує кілька світових провідних 
виробників інтерактивних дошок. До них 
ще приєдналися китайські. Важливо знати 
виробника. Чи є для нього виробництво 
інтерактивних дошок основним видом 
діяльності? Які позиції цього виробника на 
ринку інтерактивних рішень у світі і як 
представлені його вироби в Україні? Чи 
локалізовано програмне забезпечення під 
українського користувача? Які інтерактивні 
системи для освіти є у цього виробника? 

Первинну інформацію можна отримати 
на сайті виробника або на спеціалізованому 
сайті офіційного представника в Україні.  
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Зверніться до фахівців інститутів 

підвищення кваліфікації, які обов’язково 
нададуть вам інформацію. 

Зверніть увагу на технологію, за якою 
працює інтерактивна дошка. Чи задоволь-
нятиме вона реалізацію ваших ідей. Може 
краще купити дорожче?  

4. Інтерактивна дошка як інструмент.  
Важливо, щоб інтерактивна дошка була 

інструментом, а софт можна було  
використовувати будь-який (хоча більшість 
дошок має власне програмне забезпе-
чення). 

Якщо ви хочете демонструвати тільки 
слайди PowerPoint, тоді вам інтерактивна 
дошка не потрібна. З таким завданням 
цілком впорається проектор і звичайний 
екран (мультимедійний комплекс). 

Інтерактивна дошка завжди комплек-
тується спеціальним програмним забезпе-
ченням і драйверами. 

Програмне забезпечення – це головна 
складова інтерактивної дошки, якщо мова 
йде про створення, перегляд і роботу з 
інтерактивним навчальним контентом. 
Викладач не може створити інтерактивний 
урок, використовуючи Microsoft Word, 
Excel і навіть  PowerPoint. Для того, щоб 
виконати цю роботу, необхідно скориста-
тися програмним забезпеченням 
інтерактивної дошки, завдяки якому 
створити інтерактивний урок буде так само 
легко, як і презентацію в PowerPoint. 

Специфіка прикладного програмного 
забезпечення інтерактивної дошки полягає 
в тому, що створені в ньому інтерактивні 
уроки, мотивують учнів проявляти 
активність і бажання працювати на уроці з 
дошкою як на великому планшетному ПК.  

Величезним плюсом для користувача є 
ситуація, коли прикладне програмне 
забезпечення інтерактивної дошки може 
інтегруватися з популярними програмами 
інших виробників, наприклад, Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW та інші.  

5. Мультимедійний комплекс, інтерак-
тивна дошка чи інтерактивна поверхня. 

Мультимедійний комплекс складається 
з проектора і звичайного екрану. Він 
призначений для демонстрації слайдів 
PowerPoint, фільмів, фото, тощо. У цьому 

випадку ваша увага повинна бути 
зосереджена на роздільній здатності 
проектора та потужності його світлового 
променя.  

Такий мультимедійний комплекс 
бажано стаціонарно  встановити в кожному 
класі. По-перше, він значно дешевший у 
порівнянні з інтерактивною дошкою. По-
друге, він потрібен кожному вчителю! 

Зазначимо, що проектор не обов’яз-
ково повинен бути дорогим, головне – щоб 
його роздільна  здатність і світлосила Вас 
задовольняли. Зверніть увагу на 
короткофокусні проектори. Вони дорожчі, 
але в експлуатації кращі (можуть бути 
розташованими на короткій відстані від 
зони проекції). 

У чому різниця між інтерактивною 
дошкою та інтерактивною поверхнею? 

Головна різниця – в робочому елементі, 
який саме і створює інтерактивний процес.  

Інтерактивна дошка, є головним 
елементом створення інтерактиву.  
Основними параметрами вважаються: 
розмір, роздільна здатність поверхні 
(бажано FullHD),  технологія організації 
відклику, час відклику (хоча цей параметр 
буде в основному залежати від 
програмного забезпечення та комп’ютера, 
який буде підключеним до дошки). На мою 
думку,  кількість дотиків – це не  основний 
критерій.  

Треба, щоб дошка підтримувала 
інтерактив без програмного забезпечення, 
а саме програмне забезпечення, за 
допомогою якого створюються 
інтерактивні вправи, було поширеним, 
зрозумілим у користуванні, мало достатньо 
ресурсів в мережі Інтернет. 

При виборі проектора до інтерактивної 
дошки зверніть увагу на рекомендації у 
документації дошки. Вони такі: світлосила 
(близько 2000 лк) та підтримувана 
відповідна роздільна здатність (бажано 
FullHD). Не варто купувати проектор з 
потужними параметрами. 

Розглянемо інтерактивну поверхню. 
Головним елементом у цьому комплексі є 
пристрій визначення координат дотику. Як 
правило, він знаходиться над поверхнею і в 
чомусь нагадує дальномір. Вибір проектора  
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аналогічний вибору проектора до 
інтерактивної дошки і має такі ж самі  
параметри.  

Отже, поверхня дошки може взагалі 
бути відсутня. Але, зрозуміло, що десь 
повинно бути відтворене зображення, і ви 
повинні управляти процесом. Тому 
важливо, щоб ця поверхня була рівною. 
Пристрій визначення координат 
знаходився у якомога ближчій площині до 
поверхні відтворення зображення. Може 
виникнути ситуація, коли ви ще тільки 
подумали вказати на зображення і лише 
підносите стілус, а поверхня вже визначила 
координати і розпочинає виконувати дії. 
Скажете: добре, дуже чутлива. Так, але 
спробуйте провести урок – потім скажете. 
Це інколи просто не дає змогу провести 
заняття ефективно. 

Чому ж купують такі комплекси? 
Відповідь: досить дешево. Тому ви маєте 
примітив для організації імітації 
інтерактиву.   

Важливо! 
 Ви і ваші учні ніколи не повинні дивитися 

прямо на промінь світла з прожектора. 
 Ви (і ваші учні) завжди повинні робити 

крок (або навіть два) в бік перед тим, як 
повернутися обличчям до класу. 

 Не можна торкатися проектора, 
оскільки він може дуже нагріватися під 
час роботи. 

 Не кладіть на проектор папір та інші 
матеріали, щоб не перекривати 
вентиляційні отвори для охолодження 
та щоб не виникла пожежа від високої 
температури повітряних мас. 

 Не залишайте включений проектор без 

нагляду (ваша лампа має обмежений час 
роботи, і  щоб погляд людини зайвий раз 
не потрапляв у промінь світла). 

 Не варто, щоб поблизу комп’ютера та 
проекційних пристроїв знаходилися 
рідини (чай, вода та інше), це може бути 
причиною виходу з ладу пристроїв. 

 Якщо ваші учні не можуть дістати до 
верхньої частини інтерактивної дошки, 
опустіть її. Можливо, вам доведеться 
перевісити встановлений на стіні 
пристрій у нижче положення. 

 Попередьте учнів про небезпеку 
знаходження поряд зі стійкою дошки та 
проводкою. 

 Не виключайте проектор із розетки, 
робіть це за допомогою пульта або 
кнопок проектора. Після вимкнення він 
ще деякий час буде включеним – 
охолоджується проекційна лампа. 

Що вибрати. 
Дуже складно щось радити. Кожен має 

власні погляди, грошові ресурси інше. Із 
власного досвіду можу порекомендувати: 
 перегляньте інформацію в  мережі 

Інтернет; 
 прочитайте статтю «Інтерактивна дошка 

для школи і дитячого садка», посібник 
(Ніколаєнко М.С. Інтерактивна дошка: 
теорія і практика.  Суми: Ніко, 2018. – 
94 с.); 

 зверніть увагу на інтерактивні дошки 
SmartBoard, PanaBoard. 

І наостанок. Який  би ви інтерактивний 
комплекс не мали, для того, щоб на ньому 
працювати, візьміть участь у роботі 
семінарів, «круглих столів», майстер-класів. 

О. Прихожай  ПРОГАЛИНИ В ЗНАННЯХ УЧНІВ ТА ЇХ 

ПОДОЛАННЯ  

Однією із найбільш гострих проблем 
сучасної школи, від якої чи не найбільш потерпає 
наше суспільство, продовжує залишатися 
проблема розвитку пізнавальної активності і 
запобігання неуспішності школярів. Доволі часто 
доводиться спостерігати, як учні ще не 

закінчивши початкову школу, майже повністю 
втрачають справжній інтерес до навчання. 
Однією з головних причин цього є відсутність в 
теоретико-методичному арсе-налі вчителів 
необхідних знань і умінь адекватного 
стимулювання учіння школярів. 
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Неуспішність учнів – це огріх школи. 
Школа, у якій є невстигаючі учні, – це 
школа, що випускає брак, що працює 
недостатньо ефективно.  

Школа несе моральну відповідальність 
перед невстигаючими учнями, тому що 
вона не зуміла дати їм потрібне виховання 
й освіту, вона зробила їх невдахами і тим 
самим скалічила їхню подальшу долю. 
Школа несе відповідальність перед 
батьками невстигаючих учнів. Батьки 
віддали своїх дітей до школи в надії, що 
вона виховає їх як моральних, культурних, 
творчо активних і соціально зрілих 
особистостей, а школа замість цього 
зробила цих дітей невдахами, ізгоями 
суспільства [2]. 

Школа несе відповідальність за 
неуспішність учнів і перед суспільством і 
державою. Суспільство та держава 
доручили школі підготувати гідне нове 
покоління, що зможе здійснити подальший 
прогрес і розвиток країни. А школа замість 
цього випускає «браковану продукцію» – 
випускників, які погано підготовлені для 
дорослого життя, для творчої діяльності на 
благо суспільства та держави. 

Неуспішність учнів – це велике зло з 
усіх точок зору. Але, на жаль, серед 
учителів досить широко поширена думка 
про те, що це – неминуче зло, неуспішність 
учнів завжди була і буде. При тому вони 
бачать причини неуспішності окремих учнів 
у них самих, у їхній поганій підготовці, 
слабкому психічному розвитку, поганих 
сімейних умовах, у їхньому небажанні 
добре вчитися. У більшості випадків 
учитель сам себе не звинувачує в наявності 
невстигаючих. Мовляв, що він міг зробити, 
коли учень погано вчиться? Ці вчителі 
бачать у невстигаючих тільки погане. Вони 
не захотіли і не змогли побачити в цих учнів 
щось гарне. А ще С. Рубінштейн твердив: 
«Домогтися успіхів у боротьбі з дурними і 
слабкими сторонами людини можна 
швидше всього, намацавши його сильні 
сторони, – ті сили в ньому, що при 
належному їхньому спрямуванні можуть 
бути звернені на благу мету. За 
бешкетними витівками нерідко стоять 
надлишкові сили, яким не зуміли дати 

належне застосування» [3]. 
Прогалини в знаннях учнів і неуспішність – 

це складне та багатогранне явище шкільної 
дійсності, що вимагає різносторонніх 
підходів при його вивчені. В цій роботі 
зроблено спробу розглянути неуспішність 
як результат прогалин у знаннях учнів у 
зв’язку з основними категоріями дидактики – 
змістом і процесом навчання. 

Ефективність навчання визначається 
характером відносини учнів до навчання, 
характером їхньої навчальної роботи. Це 
відношення багато в чому залежить від 
того, чи усвідомлюють школяри особис-
тісну та суспільну значимість навчальної 
роботи, чи розуміють вони крайню 
необхідність і важливість для самого учня, і 
для суспільства активної, творчої, 
систематичної та завзятої роботи. 

Тому організація навчального процесу 
повинна бути такою, щоб кожному учневі 
була зрозуміла особистісна та суспільна 
значимість його активної, творчої та 
завзятої навчальної роботи, а основним 
показником була б оцінка саме такої 
навчальної роботи учня.  

Для того, щоб інтенсифікувати 
навчальну роботу, недостатньо прямого 
впливу вчителів. Більш ефективним 
засобом є вплив учнівського колективу. А 
для цього потрібно, щоб учнівська група 
була справжнім колективом, референтним 
стосовно кожного його члена. 

Тому навчальний процес повинен 
здійснюватися в органічній єдності 
колективних, фронтальних та індивідуальних 
форм навчальних занять при визначальному 
характері загальної колективної діяльності 
учнів. 

Аби вчасно виявляти будь-які прогалини в 
навчанні кожного учня, поточний контроль 
повинен мати всеохоплюючий характер: 
проводитися по кожному елементі змісту 
навчальної програми й охоплювати 
одночасно усіх без винятку школярів. Для 
цього, мабуть, необхідне залучення самих 
учнів до проведення поточного контролю й 
оцінки у формі взаємо- і самоконтролю, 
взаємо- і самооцінки під керівництвом 
учителя [5]. 
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Найважливішим фактором підвищення 

ефективності вивчення є суб’єктивний і 
усвідомлений характер діяльності школярів 
у навчальному процесі. Учень має бути не 
тільки об’єктом педагогічних впливів 
учителів, але й активним суб’єктом 
навчально-виховного процесу. Важливим 
засобом для цього є рольова участь 
школярів в організації та проведенні всього 
навчального процесу. Це означає, що у 
кожному класі організується учнівське 
самоврядування. Воно організує не тільки 
громадське життя класу, але й значну 
частину навчальної роботи (поточний 
контроль, оцінку й облік навчальної роботи 
учнів, взаємодопомога в заповненні 
пропусків в окремих учнів, підготовку до 
уроків). 

Ефективність навчальної роботи учнів 
залежить від розвитку в них здатності до 
навчання, здатності розумно та правильно 
вчитися. Для цього вони повинні опанувати 
загальнонавчальними вміннями та 
навичками. 

Ефективність навчальної роботи 
визначається рівнем особистісної 
вихованості учнів, їхніми моральними та 
соціальними якостями. Тому навчання 
повинне проводитися так, щоб воно 

максимально сприяло вихованню кожного 
учня як високоморальної, творчоактивної 
та соціально зрілої особистості.  

Ефективність навчання, характер 
відносини учня до навчальної роботи 
залежать і від того, яке життя учня в школі 
та класі, чи задовольняє це життя його 
потреби, з якими почуттями він йде в 
школу, які емоції та почуття викликає в 
нього навчально-виховний процес. 

Взаємини між вчителями і учнями 
мають бути заснованими на 
оптимістичному відношенні вчителя до 
кожного учня: учитель повинен вірити в 
можливості та сили школяра. Він повинний 
виявляти кращі та сильні сторони кожного 
учня і, спираючись на них, разом з учнем 
боротися з його слабкими якостями. Учень, 
який у школі не досягає успіху, стає 
невдахою, почуває себе таким, і тим самим 
він приречений на неуспіх у навчальній 
роботі [6]. 

Виховання, школа та вчитель не 
всесильні, але їхні можливості великі. Тому 
необхідно максимально використовувати ці 
можливості, спираючись на глибоке та 
всебічне знання учня, його особливостей і 
якостей.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИЧНОГО ОБРАЗУ ПОЕТА 
ОРФЕЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ 
Від часу свого існування людина 

намагається творити. Дехто з митців набував 
визнання за життя, а дехто – через багато 
років після смерті. Письменників завжди 
цікавила сила поетичного слова, її магічний 

вплив на загал. Першим,  хто  зачарував   
своєю  поезією,  не лише людей, а й тварин, 
рослини,  став Орфей – персонаж 
давньогрецької міфології, співець, музи-кант. 
Уперше його ім’я згадується у Алкея та Івіка.  

Л. Сенчуріна  
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До цього образу 
зверталися не 
тільки письмен-
ники (М. Цвєтає-
ва, П. Кальде-
рон, Й.В. Гете), а 
й художники (В. 
Тіциан, А. Дю-
рер, Ф. Лейтон, 
Г. Моро, Е. Бен), 

музиканти (Дж Качіні, К.В. Глюк, Й. Гайдн, 
Ф. Ліст), режисери (Ж. Кокто, М. Камю, 
Г. Шенгелая). 

Із сонмом грецьких богів Європі можна 
познайомитися в «Метаморфозах» римсь-
кого поета Овідія, де приділяється увага 
історії мандрів Орфея у похмурий Тартар 
заради коханої дружини Еврідіки. Спів 
Орфея розчулив мешканців потойбіччя – 
Аїда, Персефону, Сізіфа, Тантала, Данаїд та 
інших: «Чуючи мову його, що звучала під 
супровід ліри, / Тіні безкровні слізьми 
залились. / Навіть Тантал до хвилі, / Спраг-
нений, не нахилявсь. Іксіонове коло 
завмерло. / Не шматували печінки птахи; 
Данаїди в бездонну / Бочку води не ли-
ли…» [4, с. 165].  

Овідій приділяє детальну увагу 
благанню Орфея, зверненому до божеств 
підземного світу, зазначаючи, що починав 
свою промову герой музикою і 
супроводжував нею весь свій монолог. 

Отже, музика в 
поєднанні зі сло-
вом стає могут-
нім засобом, що 
в п л и в а є  н а 
свідомість, при-
мушує змінювати 
своє рішення. Та-
ким мистецтвом 
володіли тільки 

боги, тому не дивно, що Орфея Овідій 
називає богом, «родопським героєм». Це 
одна із рис співця, яка примушувала митців 
багатьох поколінь звертатися до цього 
образу.  

Розчулений Аїд погоджується відпус-
тити Еврідіку з однією умовою: «Щоб 
озирнувсь аж годі, як уже проминуть вони 
разом Паділ Авернський, / а ні – то 

повернену втратить дружину» [4, с. 165]. Як 
відомо з твору Овідія, герой, бажаючи 
допомогти Еврідіці, обернувся – в ту ж мить 
кохана з вигуком: «Прощай» зникла у 
безодні. Автор  зазначає, що закохані були 
удвох, однак у деяких міфах, викладених за 
«Метаморфозами», зазначається, що з 
ними був ще й Гермес. «Попереду йде 
Гермес, за ним Орфей, а за ним – тінь 
Еврідіки» [4, с. 166]. Пізніше цей сюжет 
відтворив Р.М. Рільке. 

Втративши дружину вдруге, «сім ночей і 
сім днів невідступно / Він біля Стіксу, 
зчорнілий, сидів, не торкаючись хліба / 
Тугою, болем душевним жививсь, упивався 
сльозами [4, с. 168]. Переконавшись у 
марних спробах повернути Еврідіку, поет 
повер-тається на землю. Звуки його ліри 
рухають дерева, скелі, збирають тварин – 
така сила мистецтва. Овідій детально 
перелічує міфологічні сюжети, до яких 
звертається Орфей у своїх піснях: взаємини 
Зевса й Ганімеда, Аполлона й Гіацинта тощо.  

Також нам відомо, щ о Орф ей 
супроводжував корабель «Арго» у подорожі 
Ясона за «золотим руном». Аргонавтам 
навіть не потрібно було веслувати, бо хвилі 
грайливо несли корабель уперед, і вітер 
попутний надимав вітрила за допомогою 
божественного дару співця. Саме Орфей 
врятував аргонавтів від зловісних сирен 
«Неизбежными чарами песен / Губят они 
корабли приходящих вблизи море-
ходов» [3]. Отже, мистецтво не тільки 
очищує душу, тобто має ефект катарсису, а 
й допомагає уникнути небезпеки.  

Не менш детально описує автор і смерть 
співця: розлючені менади вбивають Орфея, 
не зважаючи на благання. «і вперше тоді 
надаремно / Линуло слово дзвінке – не було 
в ньому звичної сили» [4, с. 169]. Каміння й 
дерев’яні палиці не бажали ушкоджувати 
співця, але дика стихія вакханок перемогла. 
Природа жалкує за митцем, але Орфей 
щасливий у потойбіччі: він нарешті зустрів 
свою кохану Еврідіку. Лише померши, 
Орфей став дійсно щасливим, бо тепер їх 
вже ніхто не зможе розлучити. Ліру – 
продовження душі поета – хвилі прибили до 
острову Лесбос.  

Незвичайний герой Орфей намагається  
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здійснити щось надприродне, він – творча 
особистість – оплакує свою дружину так, що 
цей жаль відчувають усі. Поетів найбільше 
цікавило дві події з життя Орфея: сила його 
мистецтва, яка примушувала оживати 
неживе і трансформувала живе, та сцена 
втрати Еврідіки вдруге. 

Усе життя української письменниці Лесі 
Українки є подвигом на честь мистецтва, 
вічного двобою життя й смерті, правди й 
кривди, свободи й неволі. Слабка жінка, яка  
боролася  із  тяжкою  хворобою, 
являє собою приклад незламної сили духу. 
Безкорисливе служіння народу, сила 
мистецького слова – провідні теми творів 
Лесі Українки. Тому не дивно, що у своїй 
творчості вона не оминула образ 
легендарного співця. 

У творчому доробку авторки зустрі-
чаються полірегіональні (перетворення у 
дерево), фольклорні (Русалка, Куць, 
Потерчата), історичні герої (визвольна 
війна під проводом Б. Хмельницького), 
біблійні (Мойсей, Ісус) та легендарно-
міфологічні персонажі. До останньої групи 
слід віднести й образ Орфея. Твір «Орфеєве 
чудо» належить до триптиха, присвяченого 
І. Франку. У першій частині використано 
біблійний сюжет, у третій – фольклорний. 

За основу взято два сюжети: сила 
Орфеєвого таланту і міфу про будівництво 
Фів братами-близнюками: «Зет носив 
величезні глиби каменю, напружуючи всі 
свої сили, і нагромаджував їх одна на одну. 
Амфіон же не носив камінних глиб; покірні 
звуку його золотострунної кіфари, самі 
рухались камені і складалися у високий 
незламний мур» [3]. Леся Українка 
зображує початок дії на будівництві муру, 
який повинен захистити городян від 
ворогів. Працюють Орфей, брати Зет і 
Амфіон – сини Зевса. Усі вони – герої, 
наділені надзвичайними якостями. Так, за 
міфами, Зет надавав перевагу фізичній силі – 
був мисливцем, Амфіон – співцем, «так 
чудово грав на кіфарі, що зворушував 
своєю грою навіть дерева й скелі»» [3]. 
Брати являють собою втілення різних  
людських начал – фізичного й духовного, 
які однаково важливі для захисту людини 
від руйнівної Долі.  

Зет згадує про незвичайний дар Орфея, 
але виснажлива праця не тільки фізично 
знесилила співця, а ще й зневірила його у 
власних можливостях: «Надтруджене 
дихання обпалило / мені співацьке горло, 
стих мій голос» [8, с. 358]. На відміну від 
Орфея, Зет не сумнівається у духовних 
силах митця: «Заспівав би краще. / Ну, що 
коштує спробувать? / Ану ж, – послухає 
каміння!» [8, с. 357]. Амфіон, хоча він і 
собрат Орфея по мистецтву, не вірить у 
майстерність співця. 

Герой пояснює причину своєї відмови 
від творчості. Він вже давно не співає, 
оскільки, фізична допомога людям, на його 
думку, є більш доцільною та ефективною, 
аніж співи. Його непокоїть зневіра людства: 
«Вони розбіглись, як вівці по шурхах 
незаходимих…» [8, с. 356]. Скрізь митець 
бачить лише горе, для нього більше немає 
радощів життя, щезло натхнення, його 
вбило горе народу. В такий спосіб Леся 
Українка показує невід’ємність життя 
справжнього поета від життя свого народу. 
Орфей готовий на самопожертву заради 
людей. Вже, падаючи з ніг, він хоче 
працювати: «Не можу я, не смію 
спочивати…/ Дай швидше каменя!.. Де мій 
клевець?» [8, с. 358].  

Здається, твір Лесі Українки майже не 
має нічого спільного з традиційним 
сюжетом, оскільки чарівних перетворень з 
камінням не сталося: голос Орфея не 
змусив його рухатися, відсутня історія про 
кохання Орфея та Еврідіки. Дивно, що 
митець вже давно не брав до рук ліру 
(сопілку), бо цього поета неможливо уявити 
без його чарівної музики та віршів. Але Леся 
Українка, геніально переосмисливши 
відомий сюжет, показує майже містичний 
вплив творчості співця на людей, які 
повірили в свої сили, визнали силу 
прекрасного, усвідомили, власну роль у 
боротьбі за життя: «Щось наче вдарило 
мене по серці, / як я почув свирілі сеї 
голос» [8, с. 362]. Слабкі люди до цього часу 
сподівалися тільки на сили героїв, зробивши 
їх рабами, адже ніхто, крім Орфея, Зета й 
Амфіона, не брався до роботи, бо вважали: 
«Що ж я? Вони герої, мають силу, / повинні 
працювать» [8, с. 360]. 
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Леся Українка вказує нам на людський 

егоїзм і перетворення його на віру у власні 
можливості, на прагнення взаємодопомоги 
під впливом музики. Герої вже й дійсно 
вважали, що мусять самі усе будувати. Лише 
почувши музику Орфея, один за одним стали 
інші до роботи. Мистецтво перетворює 
звичайних людей на героїв, додаючи їм 
впевненості у собі та своїх силах, і вони 
починають дорікати один одному: «Коли 
Орфей умре тепер від втоми, / то сорому не 
збудемось повік» [8, 361].  

Також  музика об’єднала  людей, 
захопила їх  спільної метою. З цього часу 
гурт слабких спостерігачів, які боялися 
підступитися до муру, перетворюється на 
коло однодумців, споріднених ідеєю 
захисту свого міста, вірою у власні сили. 
Вони розуміють, що герой-одинак, навіть 
якщо він наділений надприродними 
якостями, не в змозі захистити цілий народ. 
Це можливо лише після об’єднання всієї 
спільноти: героїв, митців, геніїв, звичайних 
трударів. 

Твір закінчується словами Зета: «Гей, 
браття! Диво сталося, дивіться! / Адже ж 
таки послухало каміння!» [8, с. 363]. 
Відповідно, у творі прослідковується і 
зворотній зв’язок: Орфей, усвідомивши 
необхідність своєї творчості, перестане 
зневірюватися у власних силах. Отже, Леся 
Українка підкреслює необхідність взаємодії 
й взаємовпливу духовного та фізичного 
начал людини, показує вплив  мистецтва на 
людську свідомість і емоційний стан. А саме 
до цієї теми зверталися Р.М. Рільке, 
В. Брюсов. 

Ототожнюються у творі музичні 
інструменти: кіфара, ліра, флейта, сопілка. 
Головне не те, що в руках у митця, а його 
талант і майстерність. 

На відміну від традиційного образу 
Орфея, який усамітнюється в своєму горі 
Овідій (Р.М. Рільке), Леся Українка робить 
Орфея співчутливим: він працює задля 
людей, вболіває за свій народ. Отже, 
розраду у власному горі можна знайти у 
труді задля людей. Саме таким, на думку 
письменниці, й повинен бути справжній 
поет: борцем, що віддає себе без залишку 
служінню народові. 

Особливе місце посідає образ Орфея в 
творчості поетів Срібної доби. Митців 
приваблювала у ньому загадковість, зв’язок 
із потойбічним, сила таланту. 

У віршах В. Брюсова, поета, який 
належав до «племені» старших символістів,  
домінує мотив прекрасного, мистецтва як 
найвищого сенсу життя, культ служіння 
Красі. 

Але поряд із життєствердними 
мотивами у творчості поета присутній 
певний песимізм – «смерть есть 
блаженство, «сладостная нирвана», потому 
стремление к смерти стоит превыше 
всего» [1]. Саме ця двоплановість відбилась 
у поезії «Орфей і Еврідіка». Автор, 
відступаючи від традиційного зображення 
мовчазного виходу героїв  з потойбічного 
світу, будує твір у формі діалогу закоханих. 
Орфей уособлює силу життя, віру в 
усеперемагаючу силу мистецтва, кохання, 
Еврідіка – загадку смерті, таїнство вічного. 
Як і у Р.М. Рільке, потойбіччя заполонило 
жінку, вона – вже тінь минулого. Але 
В. Брюсов додає їй загадковості, 
привабливої для Еврідіки: «Ах, что значат 
все напевы / Знавшим тайну тишины! / Что 
весна, – кто видел севы / Асфоделевой 
весны!» [1]. Жінка підкоряється обов’язку: 
вона мусить йти на поверхню землі, до 
щастя «к жизни мертвенной тропой» [1]. 
Цим підкреслюєтся двоплановість образу 
Еврідіки. Орфей – втілення пристрасного, 
земного кохання, згадує суто плотське 
кохання: «сладко-жгучий ужас ласк» [1]. 
Його подруга – вже не плоть, не тіло, вона – 
лише бліда тінь. 

Еврідіка не тільки не відчуває любові до 
героя, кохання їй здається чимось 
примарним, («любовь, как тихий сон» [1]),  
вона забула і його образ. Бажаючи нагадати 
коханій про себе, Орфей обертається і 
втрачає її назавжди.   

У другій поезії «Орфей» В. Брюсов 
звертається до не менш традиційного 
сюжету – смерті легендарного співця.  

Тепер уже все земне, пристрасне, 
плотське уособлюють менади, які закликають 
героя до життєвих радощів: «Вся вечность – в 
таинстве вина» [1]. Автор порівнює вакханок   
із пантерами, але, на відміну від хижаків, 
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божественні пісні Орфея не мають  волі над 
роз’ятреними власним буйством жінками. 
Після смерті герой, «дыша надеждой» [1], 
переходить на корабель, що відвезе його 
до потойбіччя. На відміну від традиційного 
сюжету, автор залишає ліру в руці співця, а 
надія його досить невизначена: надія на 
зустріч з коханою чи на зустріч з вічною й 
прекрасно-зловісною таємницею смерті. 
Отже, образ коханої, такої привабливої для 
героя, й образ смерті, такої ж загадкової й 
не менш жаданої, переплітаються між 
собою.  

У поезії «Орфей і аргонавти» згадано не 
менш відомий, хоча й менш розповсюд-
жений у літературі, сюжет з життя 
легендарного співця: мандри поета на 
кораблі «Арго». В. Брюсов не відтворює 
детально всі пригоди героїв Еллади, він 
навіть не згадує відомий подвиг Орфея біля 
острову сирен. Головну увагу автор 
приділяє силі співу героя, коли йому були 
підвладні тварини й камені. У творі звучить 
заклик до спрямування свого дару на благо 
людям: «Тиграм и камням довольно 
служила / Лира твоя, о Орфей!» [1]. У поезії   
саме за допомогою Орфея мають бути 
зупинені Сімплегади – скелі, які безупинно 
рухались і могли розчавити «Арго». 
В. Брюсов вважав, що за допомогою 
творчості  митець може  впливати на 
свідомість людей: «Славь им восторг 
достижимой награды, / Думами темных 
гребцов овладей» [1]. Крім того, автор 
наділяє співця даром передбачення, 
оскільки символісти сприймали митця як 
пророка, що може перетворити Всесвіт.  

Досить цікавим є вірш В. Брюсова 
«Ученик Орфея». Ліричний герой – учень 
славетного співця (автор) – прагне 
повторити життя учителя, але живе у іншу 
епоху, де «Гудки авто, звонки трамвая, / 
Стук, топот, ропот, бег колес» [1]. 
Урбаністична тема у цьому творі  
переплітається з античними мотивами – це 
ще одна особливість творчості В. Брюсова. 
Автор ототожнює шлях Орфея у потойбіччя 
з його шляхом у сучасному місті: «Так мне 
ль осилить взвизг трамвайный, / Моторов 
вопль, рев толп людских?» [1]. Учень співця 
прагне донести до людей новий гімн 

новому світу, але передбачає свою 
можливу загибель. На відміну від учителя, 
учень вплітає до своїх пісень не тільки 
кохання, власні почуття, опис природи, а й 
цілком сучасні йому події: «треск ружей, 
баррикадный крик» [1]. 

Така розбіжність у погляді на сутність 
творчості пояснюється часом створення 
поезій: перші твори – 1903-1904, останній – 
1918. У перший період  В. Брюсов 
переживає захоплення Н. Петровською, в 
його творах 
обраниця – прист-
расна, загадкова, 
далека від повсяк-
дення. Саме та-
кою постає Еврі-
діка у творчості 
В. Брюсова. Полі-
тичні події 1917-
1918 років вплі-
таються у антич-
ний сюжет вірша 
«Ученик Орфея». 

Райнер Марія Рільке – австрійський 
поет, прозаїк та есеїст, один із 
найвідоміших митців Європи ХХ століття, 
який  пройшов у своїй творчості шлях від 
християнства до орфізму. Р.М. Рільке 
здобув репутацію «Орфея ХХ століття» та 
«пророка минулого». 

Цикл «Сонети до Орфея» сповнений 
розумінням болю, втрат, поразок, 
своєрідного розщеплення, які є необхід-
ними умовами для подальшого об’єднання, 
розширення духовного досвіду людини. 

Як і більшість митців, поета зацікавила 
велич таланту Орфея, що може 
трансформувати свідомість істот – будь то 
бог, тварина чи дерево.  

У першій частині «Сонетів до Орфея» 
Р.М. Рільке змальовує митця після його 
повернення з потойбіччя, коли співи героя 
призводять до певних метаморфоз у 
природі. Мистецтво стало причиною зміни 
сутності тварин – своєрідної хижі, «де 
крилася жадливість їхня хижа / і де при 
вході аж хитався ґанок, – / там ти воздвиг в 
їх прислуханні храм» [2, с. 119]. Образ храму і 
дерева  утворюють  своєрідну  вертикальну  
паралель,   яка    символізує    перетворення 
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У дев’ятому сонеті Р.М.Рільке пояснює 
причину такого сплеску творчості Орфея. Він 
пізнав страждання: смерть, мандри у потой-
біччя, другу втрату Еврідіки. «Тот, кто играл 
на лире меж теней, / лишь он почувствует, / 
как сотворить безмерную хвалу» [6, с. 149]. 
Отже, щоб створити шедевр, митець 
повинен пройти через випробування, через 
пекло. 

Основною відмінністю творів Р.М. Ріль-
ке та Овідія є поводження Еврідіки в 
потойбіччі. У Овідія вона пам’ятала Орфея і, 
коли падала у прірву, прокричала: 
«Прощавай». А у Р.М. Рільке вона не 
виявляла ніяких емоцій. Поет хотів 
показати, що душа Еврідіки буда заповнена 
не коханням до Орфея, а вже спокоєм 
потойбіччя. 

Р.М. Рільке більше приділяє уваги 
внутрішнім переживанням Орфея під час 
виходу із царства Аїда, його сумнівам: іде 
кохана за ним чи ні. Але митцем заволодів 
страх більше не побачити дружину, тому 

він і обернувся, щоб упевнитись у своїй не 
правоті, але цим він і втратив Еврідіку 
назажди.  

Мистецтво і Орфей – поняття 
невід’ємні, але у цей час Орфей не згадує 
про спів: «… в нього руки… забули вже про 
легкість ліри, яка отак була вросла в 
лівицю» [2, с. 116]. Окрему увагу Рільке 
звертає на те, як вплинула смерть коханої 
на творчість Орфея. І розкриває це через 
образ Еврідіки, бо саме її смерть стала 
джерелом для творчості митця: «аж світ на 
плач суцільний обернувся» [2, с. 117]. 

Р.М. Рільке приділяє увагу зображенню 
творчості Орфея, сплеск якої спричинила 
смерть і друга втрата дружини (до шедевру – 
через страждання). По-друге, навіть генієві 
не дано  змінити закони природного буття. 
По-третє, невпевненість людини, заглиб-
леність її тільки у власні почуття призводять 
до втрати найдорожчого. Відповідно, 
відомий міфологічний сюжет у творчості 
Р.М. Рільке набуває філософського 
звучання. 
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ПОЕТИЧНА СТОРІНКА 
Л. Скляр 

З ЛЮБОВ’Ю ДО ДІТЕЙ ТА СЛОВА 

В одному з віршів Ліни Костенко є такі 
рядки: «Я вибрала Долю собі сама…». Свою 
педагогічну долю Ольга Федорівна Вакула, ди-
ректор КУ «В-Піщанська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» (м.Суми), теж обирала 
сама. І були  в її вчительському житті і турботи, 
і хвилювання, і печалі та радощі. Але 
найбільше було любові… До рідної землі, до 
дітей, до  поетичного слова. Без цього світлого 
почуття  вчитель не уявляє ні  свого життя, ні 
навчання та виховання учнів.  

Народившись на прекрасній роменській 
землі, з дитинства увібравши в серце дух 
степового вітру, неквапливий та  розмірений 
плин Сули, поетичну, як і саме життя, 
батьківську мову, Ольга Федорівна завжди 
відчувала свій нерозривний зв’язок з рідним 
краєм, про любов до якого говорить у своїх 
щирих віршах. Її поетичні рядки напоєні 
сонцем і густим сільським повітрям, сповнені 

щирої любові до слова Т. Шевченка та 
української землі. Вірші вчителя друкувалися 
на сторінках видання «Літопис авторської пісні 
України» та харківського часопису «Журав-
лик». 

Почуття патріотизму, людяності та 
доброти Ольга Федорівна  виховує і у своїх 
учнів через прищеплення любові до 
найдорожчого, що є в кожного українця, – 
рідної  мови. Працюючи вчителем україн-
ської мови та літератури, педагог вчить 
тонко відчувати глибини рідного слова та 
майстерності віршування. Її учні є 
переможцями  всеукраїнського літературно-
мистецького конкурсу «Я гордий тим, що 
українець зроду» та міського конкурсу 
«Диво калинове» імені Д. Білоуса, їхні твори 
неодноразово були надруковані у збірці 
кращих творів сумських школярів «Диво, 
диво калинове» та  часописі «Журавлик». 

Люби свій край 
 

Там, де річка тече синьоока, 
Де так ніжно шепоче прибій, 
Там тополя росте одинока, 
І калина вклоняється їй. 
 
Люби свій рідний край, люби 
Колиску свого дому. 
Люби свій рідний край, люби 
І мову барвінкову. 
Люби свій рідний край, люби! 
Вода з джерел іскриться. 
Люби свій рідний край, люби! 
Прийди води напиться. 
 
Помилуюся цвітом, красою. 
Повертаюся знову і знов. 
Тут зустрілися ми із тобою, 
Й надихає нас жити любов. 

До Т. Шевченка 
 

Я до Шевченка йду на сповідь… 
Каштан велично шелестить. 
Здається, мить –  й поетів голос 
На всю Вкраїну зазвучить. 
 
Поглянь, Тарасе, на країну: 
На сході точиться війна,  
І вечорами мати сина 
Із болем в серці вигляда. 
 
За що ці сльози і розлуки? 
Чому понівечений цвіт? 
Над білим полем чорні круки 
І плач удів на цілий світ… 
 
Ти спи, Кобзарю, знай, і нині 
Ніхто вкраїнців не здола,  
Бо зрозуміло ж і дитині,  
Що Україна в нас одна! 

Ольга 
Вакула 
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Ранок 
 
Із-за лісу ранок рожевощокий 
Яблуком стиглим упав на поріг, 
Місяць бокатий блідим своїм оком 
Глипнув, скотився і спатоньки ліг. 
 
І враз, як Орфей, заспівав соловей, 
Коники жваво на скрипочках грають, 
Швидко на чатах завмер муравей, 
А що вже у лісі пташки витинають… 
 
Музику чую в тремтливих листках – 
Звуки розсипались в краплях роси. 
Тонко озвалась сопілка в садах... 
Як хороше всім від цієї краси! 

*** 
 

Я тебе до серця пригортаю, 
Намагаюсь підібрать слова. 
Рідна нене, я тебе кохаю, 
Ти для мене завжди молода. 
 
Грає сяйвом ніжне синє море, 
Ми йдемо по саду, як колись. 
У бездоннім небі сяють зорі,  
Ти ж на мене, мамо, не гнівись. 
 
Ти завжди за всіх радіти вміла – 
Ми ж до тебе з радістю ішли. 
В косах сивина вже забіліла,  
Та лиш додала тобі краси. 
 
І нехай роки пливуть, як ріки,  
А зозуля все літа кує. 
В серці нашім будеш ти навіки, 
Мамо рідна, щастя ти моє. 

_________________________________________________________________________________________

*** 
Я так люблю, коли шумлять смереки 
І тихі ніжні мамині пісні. 
Іду я по життю у даль далеко, 
І сняться мені вишні навесні. 
 
Устану вранці, вийду край порогу: 
Барвистий світ весь міниться в росі,  
А журавлі запрошують в дорогу 
І шлють привіт оцій земній красі. 
 
Яке це щастя – бачити край неба,  
Всміхатись вранці сонцю раз у раз, 
А більшого, ти знаєш, і не треба,  
Бо дружба і надія поміж нас. 

Дружба 
 
Дружба – це надзвичайна цінність, 
Це як чиста, незрадлива вірність, 
Це  як сонечко  тепле у небі. 
Це ж так здорово: друг є у тебе! 
 
Дружба – це навпіл горе, 
Це надійне плече щораз, 
Коли ти у життєвім морі 
Випливти сам негаразд. 
 
Якщо друга знайшов – не зраджуй, 
Щиру дружбу його ціни, 
Бо вона у житті, як мати, 
Раз буває і назавжди. 

*** 
Пломеніють червонії маки 
І троянди приваблюють зір. 
Найтепліші руки – у мами, 
Найчистіша водиця – із гір. 
 
Дивлюсь у блакитну безодню 
І торую життєвий свій шлях, 
І повниться серце любов’ю, 
Як буваю у рідних краях. 
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ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ! 

Складові проекту Вимоги 
План проекту* ￭  основні розділи плану проекту: назва, проблема, навчальні 

предмети, клас, навчальні цілі та завдання, діяльність учнів у 
проекті, критерії оцінювання; 

￭  формат файлу *.doc (Microsoft Word 2003) або формат 
*.docx (Microsoft Word 2007, 2010); 

￭  шрифт – Times New Roman; накреслення – пряме; кегль – 14; 
міжрядковий інтервал –  1,0; 

￭  план проекту повинен бути розміщений у хмарному сервісі 
мережі Інтернет і мати функцію завантаження. 

Поліграфічна продукція* 
(один із результатів 
діяльності відповідно 
плану проекту) 

  
  

￭  види поліграфічної продукції: емблема або фотоколаж, або 
буклет, або газета, або плакат; 

￭  формат файлу *.jpеg або *.png або *.gif або *.pdf; 
￭  поліграфічна продукція має бути розміщена у хмарному 

сервісі мережі Інтернет і мати функцію завантаження. 

_________________________________________________________________________________________

Для сприяння інформатизації освіти, 
стимулювання створення якісних 
інформаційних ресурсів, поширення та 
підтримки молодіжних проектів у мережі 
Інтернет, підвищення рівня медіа-
компетентності учасників освітнього 
процесу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
проводить у жовтні-грудні 2018 року 
щорічну онлайн науково-освітньої виставки 
«Інноваційні стратегії інформатизації 
освіти». Виставка організована на основі 
концептуальних засад реформування 
загальної середньої освіти в Україні, що 
відображені в документі «Нова українська 
школа». Тематика виставки – «Інтеграція 
медіа в освітній процес» обумовлена 
важливістю медіаосвіти в сучасному світі, 
що підтверджує одна з ключових 
компетентностей «Нової української школи» 
та наказ Міністерства освіти і науки України 
від 18 серпня 2017 року №1199 «Про 
проведення Всеукраїнського експерименту 
«Стандартизація наскрізної соціально-
психологічної моделі масового впровад-
ження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 
практику» на базі навчальних закладів 
України». 

Умови участі: 
З 15 жовтня по 1 грудня 2018 року автори 

надсилають на електронну адресу 

oitsoippo@gmail.com заявку (шаблон 
заявки доступний за посиланням https://
goo.gl/Sd7KZd).  

З 1 грудня по 15 грудня 2018 року 
відбувається перевірка конкурсних робіт за 
номінаціями відповідно до вимог і тематики 
виставки. Конкурсні роботи будуть 
розміщені на Інтернет-ресурсі http://goo.gl/
zYdvzC.  

Протягом грудня у режимі онлайн 
роботи учасників доступні широкому загалу 
педагогічної громадськості. Журі визначає 
переможців у кожній з номінації та 
оголошує їх 20 грудня 2018 року.  

Робота на виставку подається у 
електронному вигляді і залежить від 
обраної номінації: 
￭  проект: посилання на матеріали проекту, 

що зберігаються у хмарному сервісі 
мережі Інтернет та відеохостингу 
YouTube; імена файлів повинні містити 
виключно літери латинського алфавіту, 
відображати складову проекту та 
прізвище автора (наприклад: 
plan_ivanov; video_ivanov); 

￭  веб-квест – посилання на Інтернет-
ресурс; 

￭  онлайн-екскурсія – посилання на 
Інтернет-сервіс; 

￭  електронне видання – посилання на 
Інтернет-сервіс або Інтернет-ресурс. 

Вимоги до робіт виставки: 
Номінація «Проект» 

Л. Петрова 
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Номінація «Веб-квест» 

_________________________________________________________________________________________

Складові веб-квесту Вимоги 
Вступ (формулювання теми, опис головних ролей учасників, 
сценарій, план роботи або огляд веб-квесту). 

Інтернет-ресурс 
з відображенням 

складових веб-квесту 
та результатами участі 

Центральне завдання (завдання, питання, на які учасники веб-
квесту мають знайти відповідь у межах самостійного 
дослідження та визначення підсумкового результату 
діяльності). 
Список інформаційних ресурсів (ресурси, що можна 
використати під час досліджень, у тому числі ресурси Інтернет). 
Опис основних етапів роботи, інструкції щодо їх виконання. 
Опис критеріїв і параметрів оцінки веб-квесту. 
Висновки (результати діяльності, підсумки веб-квесту, питання 
для подальшого розвитку теми). 

Номінація «Онлайн–екскурсія» 

Складові онлайн-екскурсії Вимоги 
Конспект уроку або план-конспект позакласного заходу, або 
план проведення тематичного тижня, що формує екскурсію-
огляд у режимі онлайн. 

Інтернет-сервіс, 
що містить 

екскурсію-огляд 
(наприклад:  

інтерактивна карта, 
календар подій, шкала 
часу ) з відображенням 

міток заняття/заходу 

Мітки (об’єкти), що відображають етапи заняття/заходу та 
містять їх стислий опис, фото  та/або відео та /або віртуальна 
панорама, а також можуть містити посилання на ресурси 
Інтернет. 

Номінація «Електронне видання» 

Складові електронного видання (ЕВ) Вимоги 
Титульна сторінка, що містить назву ЕВ, елементи  управління, 
що дозволяють розпочати роботу  з ЕВ. 

ЕВ розміщене на 
Інтернет-сервісі або 

Інтернет-ресурсі 

Відомості про авторів. 
Анотація ЕВ. 
Інформаційно-ілюстративний матеріал, що розкриває зміст ЕВ. 
Інтерактивні елементи. 
Рекомендації щодо роботи  з ЕВ. 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ! 

Відеоролик* 
(один із результатів 
діяльності відповідно 
плану проекту) 

￭  авторський відеоролік тривалістю не більше 5 хвилин; 
￭  формат файлу *.avi або *.mov або *.flv; 
￭  відеоролик має бути розміщений на відеохостингу YouTube. 

Додаткові матеріали 
(за потреби) 
(інші результати діяль-
ності відповідно плану 
проекту) 

￭  довільний вибір формату файлів; 
￭  додаткові матеріали мають бути розміщені у хмарному; 

сервісі мережі Інтернет і мати функцію завантаження. 

* обов’язкові складові проекту 
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Шановні дописувачі! 
 

Звертаємо вашу увагу на оформлення бібліографічних посилань у нашому журналі за єдиним 
зразком відповідно до ДСТУ 8302:2015, що є чинним з 1 липня 2016 року. 

Стандарт установлює основні види бібліографічних посилань, загальні положення щодо їхнього 
складу й структури, а також правила складання та розміщування в документах. З повним текстом 
документу ви можете ознайомитися за посиланням: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf 

 

Приклади оформлення посилань 
1. Підрядкове посилання: 
*Цит. за: Грушевський М. С. Історія України – Руси. Київ, 1995. Т 2. С. 72. 
 Або: 
У статті Добровольської В. «Діяльність органів управління культурою як об’єкт керування 
документацією» подано таке визначення: ... 1 

У  підпорядкованому посиланні: 
1 Вісник Книжкової палати. 2012. № 4. С. 18–20. 
 

2. Якщо в тексті згадують конкретну частину тексту документа, після неї можна зазначати (у 
квадратних дужках) порядковий номер позатекстового бібліографічного посилання та сторінку, на 
якій подано цей об’єкт посилання. Між поданими відомостями проставляють знак «кома». 
Приклади у тексті: [4, с. 28]; [4, с. 154]. 
У позатекстовому посиланні: 
4. Нагайчук Н. Г Фінанси страхових компаній: навч. посіб. Київ: УБС НБУ, 2010. 527 с. 
 

3. У бібліографічному посиланні на багаточастинний документ, крім номера сто-рінки, зазначають 
номер тому (частини, випуску тощо): 
12. Енциклопедія історії України: у 10 т./ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, 
Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С. 36–37. 
 

4. У періодичному виданні: 
Сенченко М. Чи вміємо ми читати?//Вісн. Книжкової палати. 2012. № 3. С. 3. 
 

5. У бібліографічному посиланні на електронний ресурс локального доступу після вихідних даних 
подають відомості про кількість фізичних одиниць (арабськими цифрами) та вид носія інформації 
(наприклад, електронний оптичний диск). У дужках можна подавати відомості про вид оптичного 
диска (CD-R, CD-RW, DVD-R тощо): 
Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс]: 
практикум/Черкас. держ. технол. ун-т. Електрон. текст, дані. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск 
(CD-R). 
Для запобігання помилок у наведенні електронної адреси рекомендовано подавати її в один рядок. 
Електронні ресурси віддаленого доступу (його частини), що оновлюються,  подаються із словами 
«Дата оновлення». Ці відомості в бібліографічному посиланні наводять перед відомостями про режим 
доступу («URI», «URL»): 
Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). 
Дата оновлення: 04.08.2012. URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата 
звернення: 06.08.2012). 
Або: 
Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 
//База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 
http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.02.2012). 
 

6. Оформлення іншомовних джерел: 
1. Standards for Science Teacher Preparation (2003). National Science Teachers Association, Wilson 
Boulevard, Arlington. 
2. Naumescu, Adrienne Kozan (2008). Science Teacher Competencies in a Knowledged Based Society. 
Із вказанням сторінок: 
3. Le Boterf G., (1994), Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Editions d’Organisation, 
рр. 426-453. 
 

Шановні автори! Дотримуйтесь вимог щодо оформлення бібліографії в іншому випадку матеріали не будуть надруковані в 
журналі. Статті, питання та пропозиції надсилайте за адресою pressa.oippo@gmail.com (Ганна Панасюра) 
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НАШІ АВТОРИ  
ВАКУЛА О. – директор комунальної установи В-Піщанська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів м. Суми, Сумської області. 
ГОРБАЧОВА Ю. – учитель української мови та літератури, комунальної 

установи Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
м. Суми, Сумської області. 

ІВАЩЕНКО І. – методист з управлінської діяльності навчально-методичного 
відділу координації освітньої діяльності та професійного 
розвитку комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти. 

ЛОГВИНЕНКО Ю. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарної освіти комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти. 

МАЗУРЕНКО В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарної освіти комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти. 

МИХАЙЛОВА Н. – соціальний педагог комунальної установи Сумська спеціалі-
зована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу 
О.Бутка м.Суми, Сумської області. 

МІЩЕНКО Л. – методист дошкільного виховання комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти. 

НІКОЛАЄНКО М. – старший викладач кафедри інформаційних технологій комунального 
закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти. 

ПЕРЛИК В. – старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 
менеджменту комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти. 

ПЕТРОВА Л. – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри освітніх 
та інформаційних технологій комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

ПРИХОЖАЙ О. – вчитель математики комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського 
Союзу О.Бутка м.Суми, Сумської області. 

СЕНЧУРІНА Л. – учитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-
методист комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу 
О. Бутка м.Суми, Сумської області. 

СКЛЯР Л. – заступник директора з навчаьно-виховної роботи комунальної 
установи В-Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
м. Суми, Сумської області. 

СЛОЗАНСЬКА Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи, докторант кафедри педагогіки 
та менеджменту освіти Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 
м.Тернопіль. 

СУКАЧОВА Н. – методист з національно-патріотичної роботи та "Захисту 
Вітчизни" Комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти. 

ФІЛАТОВА С. – вчитель географії, спеціаліст вищої категорії комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, 
м. Суми, Сумської області . 

_________________________________________________________________________________________
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